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PSC (ang. Public Service Contract) - umowa o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
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Celem głównym niniejszego badania było opracowanie kompleksowego podejścia badawczego 
i narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej na obszarze Polski 
Wschodniej, w tym wpływu na redukcję barier rozwoju makroregionu oraz przetestowanie 
założeń metodologicznych m.in. w celu stworzenia bazy danych wejściowych.  

Zakres podmiotowy badania objął beneficjenta III osi POPW, tj. spółkę PKP PLK, oraz grupę 
docelową wsparcia, którą stanowią użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający 
z infrastruktury kolejowej dofinansowanej ze środków UE. Zakres przedmiotowy badania objął 
natomiast wszystkie projekty inwestycyjne z III osi priorytetowej realizowane i planowane do 
realizacji w ramach POPW 2014-2020. Zakres terytorialny badania dotyczy całego makroregionu 
Polski Wschodniej (województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, 
świętokrzyskiego i podkarpackiego), w szczególności obszarów, przez które przebiegają 
przebudowywane w ramach III OP POPW 2014-2020 odcinki linii kolejowych. 

W skład zestawu metod badawczych niniejszego badania wchodzą: analiza danych zastanych 
(przegląd literatury i studiów wykonalności, analiza danych zastanych w formie graficznej 
i przestrzennych), metody logiczne (odtworzenie logiki interwencji), wywiady IDI, panel 
ekspertów i analizy przestrzenne. Przeprowadzono także pilotaż analizy metodami 
kontrfaktycznymi Propensity Score Matching (PSM) oraz Stratified Propensity Score Matching 
(SPSM). Ważnym elementem metodyki była także analiza dostępności danych, stanowiąca 
podstawę dla utrwalenia wartości wejściowych wskaźników dla badania ex post. Metodę 
uzupełniającą stanowił model kosztowy, który posłużył do określenia wartości wejściowej dla 
kosztów prowadzenia ruchu. 

Magistrala Wschodnia jest koncepcją zakładającą stworzenie warunków do uruchamiania 
bezpośrednich połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej. Natomiast 
w niniejszym badaniu rozpatrywano jedynie możliwość osiągnięcia pożądanych zmian 
jakościowych w przewozach kolejowych wyłącznie dzięki przebudowie odcinków wspartych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zasadniczo, do wsparcia w ramach POPW 
wybrano linie kolejowe o oddziaływaniu ponadregionalnym, ale mniejszym niż ogólnopolskie. 
Projekty te – w połączeniu z pozostałymi inwestycjami kolejowymi realizowanymi w ramach 
innych programów, zostały uznane za perspektywiczne i ważne dla uzyskania efektu sieciowego. 
Rodzi to pytania o zasadność odrębnej ewaluacji wpływu tych projektów, przy jednoczesnym 
pominięciu wpływu znacznie większych inwestycji kolejowych i drogowych. Cztery z siedmiu 
projektów realizowanych w ramach POPW zmierzają przede wszystkim do stworzenia warunków 
technicznych pozwalających na uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy 
Białymstokiem, Lublinem i Rzeszowem, jednocześnie jednak połączenie przez Warszawę 
(w ramach magistral modernizowanych mi.in. w ramach POIiŚ) pozostanie najszybszym 
połączeniem Białegostoku i Rzeszowa. Znaczenie ewaluowanych projektów znacząco wzrasta 
w przypadku połączeń regionalnych, średniodystansowych lub łączących sąsiadujące ze sobą 
województwa, co jest zgodne z rolą POPW w strukturze programów operacyjnych, realizowanych 
w obecnej perspektywie finansowej. 



 
 

Pierwszym z zadań badawczych jest określenie stanu wejściowego umożliwiającego udzielenie 
odpowiedzi na pytania badawcze w ewaluacji ex-post1, tj. czy i w jakim stopniu inwestycje 
kolejowe przyczynią się do osiągnięcia celów osi III POPW. Udało się utrwalić wartości wejściowe 
dla wskaźników oddziaływania transportowego interwencji, w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego oraz oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Rokiem referencyjnym dla 
tych wskaźników (jeżeli nie wskazano inaczej) jest rok 2016, a referencyjnym rozkładem jazdy – 
rozkład 2016/17. Pozyskano także aktualne dane dla cen biletów na pociągi pasażerskie. Nie udało 
się pozyskać danych dotyczących wielkości sprzedanych biletów z uwagi na brak spójności 
systemów sprzedaży przewoźników, a w konsekwencji – brak porównywalności danych. 
Co więcej, są to dane objęte tajemnicą handlową. Pozyskano także informacje w zakresie 
wykorzystania big data w transporcie kolejowym. Są one przydatne dla celów utrwalenia sytuacji 
bieżącej, jednak nie jest możliwe zbadanie za ich pomocą stanu historycznego. 

Drugim z zadań badawczych było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy 
zmierzyć efekt brutto i efekt netto zrealizowanych inwestycji. Metodyka obliczenia efektu brutto 
dla interwencji powinna opierać się na porównaniu wartości wejściowych wskaźników 
(utrwalonych w ramach niniejszego badania) z wartościami osiągniętymi w roku docelowym 
według założeń badania ex post i obliczeniu różnic w badanych wartościach. Dla efektu netto 
zgodnie z koncepcją badawczą przeprowadzono pilotaż analizy dwiema metodami 
kontrfaktycznymi – Propensity Score Matching (PSM) dla odcinków linii kolejowych 
i oddziaływania transportowego interwencji oraz Stratified Propensity Score Matching (SPSM) – 
dla powiatów i oddziaływania społeczno-gospodarczego.  

W ramach analiz metodą PSM dla wszystkich 13 odcinków linii kolejowych (według klasyfikacji 
PKP PLK), na których przeprowadzane są inwestycje w ramach POPW, udało się znaleźć odcinek 
kontrfaktyczny. W ramach pilotażu analizy metodą SPSM dokonano segmentacji wszystkich 
powiatów Polski. Udało się uzyskać segmentację oddającą charakter i determinanty 
oddziaływania społeczno-gospodarczego interwencji, uwzględniającą 5 segmentów. Pozwoliła 
ona na wybór możliwie równolicznych i heterogenicznych grup, o wewnętrznie zbliżonym 
potencjale absorpcji efektów interwencji. 

Pozyskano także wnioski dla całego systemu ewaluacji. Przede wszystkim, mając na uwadze 
specyfikę transportu kolejowego oraz wybiórczy charakter inwestycji finansowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, adekwatne byłoby łączne rozpatrywanie efektów 
osiągniętych dzięki inwestycjom współfinansowanym w ramach POPW oraz POIiŚ 
w makroregionie Polski Wschodniej. Powodzenie realizacji badania ex post zależy bezpośrednio 
od współpracy z beneficjentem inwestycji kolejowych, tj. PKP PLK, i od sprawności procesów 
administracyjnych w spółce. Proces analizy dostępności danych wykazał także, że jedynym 
źródłem danych o pracy przewozowej w ujęciu terytorialnym jest model ruchu będący w gestii 
PKP PLK.  

Rekomendacje będące odpowiedzią na pozyskane wnioski dotyczą przede wszystkim: 

• dalszego wykorzystania metod PSM i SPSM do oszacowania efektu netto interwencji; 
• uzupełnienia metodyki badania ex post m.in. poprzez ukierunkowanie jej na sprawdzenie 

rzeczywistych parametrów przebudowanych linii kolejowych i rzeczywistej oferty 

 



 

przewozowej, zbadanie czynników zewnętrznych w stosunku do interwencji czy 
uwzględnienie wszystkich urzędów marszałkowskich jako kluczowych interesariuszy badania; 

• łącznej analizy efektów interwencji kilku programów infrastrukturalnych w Makroregionie; 
• usprawnienia i uproszczenia procesów administracyjnych w zakresie przekazywania 

i gromadzenia danych na potrzeby badań ewaluacyjnych. 



 
 

The main objective of this study was to develop a comprehensive research approach and tools for 
assessing the impact of support under the Priority Axis III of the Operational Programme Eastern 
Poland 2014-2020 on improving transport accessibility in Eastern Poland, including the impact 
on reducing the development barriers of the macro-region and testing methodological 
assumptions. in. to create an input database. 

The subject scope of the study covered the beneficiary of the Priority Axis III of the OP EP, i.e. 
PKP Polskie Linie Kolejowe and the target group, which are individual users and entrepreneurs 
benefiting from railway infrastructure co-financed from EU funds. The material scope of the 
study covered all investment projects from the Priority Axis III implemented and planned for 
implementation under OP EP 2014-2020. The territorial scope of the study applies to the entire 
Eastern Poland macro-region (Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie and 
Warmińsko-Mazurskie Voivodships), in particular areas through which the sections of railway 
lines being rebuilt under the Priority Axis III of the OP EP 2014-2020. 

The set of research methods of this study includes: desk research analysis (literature and 
feasibility studies, analysis of existing data in graphical and spatial form), reconstruction of the 
logical framework of the intervention, IDI, an expert panel and spatial analysis. The pilot analysis 
of counterfactual methods Propensity Score Matching (PSM) and Stratified Propensity Score 
Matching (SPSM) was also conducted. An important element of the methodology was also the 
analysis of data availability, which was the basis for consolidating the input values of indicators 
for the ex post study. A supplementary method was the cost model, which was used to determine 
the input value for freight transport costs. 

The Eastern Railway Line is a concept assuming the creation of conditions for launching direct 
connections between voivodeship cities of Eastern Poland. However, in this study only the 
possibility of achieving the desired qualitative changes in rail transport was considered solely due 
to the reconstruction of sections supported under the Operational Programme Eastern Poland. 
In general, railway lines with supra-regional impact, but less than nationwide, were selected for 
support under OP EP. These projects - in conjunction with other rail investments implemented 
under other programmes - have been recognized as prospective and important for achieving the 
network effect. This raises questions about the legitimacy of separately assessing the impact of 
these projects, while ignoring the impact of much larger rail and road investments. Four out of 
seven projects implemented under OP EP mainly aim to create technical conditions allowing the 
launch of direct rail connections between Bialystok, Lublin and Rzeszów, but at the same time 
the connection via Warsaw (as part of the modernized buses, including OPI & E) will remain the 
fastest connection of Bialystok and Rzeszów. The importance of the evaluated projects increases 
significantly in the case of regional, medium-distance connections or connecting neighbouring 
voivodships, which is consistent with the role of OP EP in the structure of operational 
programmes implemented in the current financial perspective. 

The first of the research tasks is to determine the initial state that allows answering research 
questions in ex post evaluation, i.e. whether and to what extent railway investments will 
contribute to achieving the objectives of OP EP axis III. The input values for indicators of the 
impact of transport interventions, in terms of railway traffic safety and impact on socio-
economic development were successfully consolidated. The reference year for these indicators 
(unless otherwise indicated) is 2016, and the reference timetable is 2016/17. Current data for 



 

ticket prices for passenger trains was also obtained. Data on the volume of tickets sold could not 
be obtained due to the lack of consistency in the carrier's sales systems and, consequently, the 
lack of data comparability. Furthermore, the data is treated as trade secret. Information was also 
obtained regarding the use of big data in rail transport. They are useful for consolidating the 
current situation, but it is not possible to examine the historical status with them. 

The second research task was to answer the question how to measure the gross effect and net 
effect of implemented investments. The methodology for calculating the gross effect for 
interventions should be based on a comparison of the input values of indicators (recorded under 
this study) with the values achieved in the target year according to the assumptions of the ex 
post study and the calculation of differences in the tested values. For the net effect, according to 
the research concept, a pilot analysis was conducted using two counterfactual methods - 
Propensity Score Matching (PSM) for sections of railway lines and transport impact interventions 
and Stratified Propensity Score Matching (SPSM) - for counties and socio-economic impact. 

As part of the PSM analysis for all 13 sections of the railway lines (according to the PKP PLK 
classification) on which investments are carried out under OP EP, it was possible to find the 
counterfactual section. As part of the pilot analysis of the SPSM method, all Polish counties were 
segmented. We managed to achieve clustering reflecting the nature and determinants of the 
socio-economic impact of the intervention, including 5 clusters. It allowed the selection of 
possibly equal and heterogeneous groups, with internally similar potential for the absorption of 
intervention effects. 

Conclusions were also obtained for the entire evaluation system. First of all, taking into account 
the specificity of rail transport and the selective nature of investments financed under the 
Eastern Poland Operational Programme, it would be adequate to consider together the effects 
achieved thanks to investments co-financed under OP EP and OPI & E in the macro-region of 
Eastern Poland. The success of ex post research depends directly on cooperation with the 
beneficiary of railway investments, i.e. PKP Polskie Linie Kolejowe, and the efficiency of 
administrative processes within the company. The process of analysing data availability also 
showed that the only source of data on transport performance in territorial terms is the ‘traffic 
model’ held by of PKP PLK. 

Recommendations that are a response to the obtained applications relate primarily to: 

1. further use of the PSM and SPSM methods to estimate the net effect of the intervention; 
2. supplementing the ex post research methodology, including by focusing it on checking 

the actual parameters of the rebuilt railway lines and the actual transport offer, 
examining factors external to the intervention or including all Marshal’s Offices as key 
audit stakeholders; 

3. joint analysis of the effects of intervention of several infrastructure programmes in the 
macro-region; 

4. streamlining and simplifying administrative processes in the area of data transfer and 
collection for the purposes of evaluation research. 



 
 

Celem głównym niniejszego badania było opracowanie kompleksowego podejścia badawczego 
i narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej na obszarze Polski 
Wschodniej, w tym wpływu na redukcję barier rozwoju makroregionu oraz przetestowanie 
założeń metodologicznych m.in. w celu stworzenia bazy danych wejściowych.  

W ramach badania został opracowany system pomiaru wpływu projektów z III osi priorytetowej 
POPW poprzez: odtworzenie logiki interwencji; określenie listy wskaźników oraz wykonanie bazy 
danych wskaźników dla perspektywy 2007-2013 i 2014-2020 oraz analiza efektu netto. 
Wypracowana metodyka badawcza wraz z opracowanymi narzędziami badawczymi została 
w obecnym badaniu przetestowana, a docelowo będzie wykorzystana do badania ewaluacyjnego 
ex-post III osi POPW 2014-2020 w roku 2023 i służyć będzie pomiarowi i ocenie efektów całego 
wsparcia w ramach III osi POPW.  

Zakres podmiotowy badania obejmuje beneficjenta III osi POPW, tj. spółkę PKP PLK, oraz grupę 
docelową wsparcia, którą stanowią użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający 
z infrastruktury kolejowej dofinansowanej ze środków UE. 

Zakres przedmiotowy badania obejmuje wszystkie projekty inwestycyjne z III osi priorytetowej 
realizowane i planowane do realizacji w ramach POPW 2014-2020:  

• Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz 
z elektryfikacją; 

• Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki); 
• Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka; 
• Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka; 
• Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz; 
• Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn; 
• Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.  

Zakres terytorialny badania dotyczy całego makroregionu Polski Wschodniej (województw 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego), 
w szczególności obszarów, przez które przebiegają przebudowywane w ramach III osi POPW 
2014-2020 odcinki linii kolejowych.  

Niniejsze opracowanie składa się z 6 rozdziałów. W Rozdziale 1 przedstawiono najważniejsze cele 
i założenia badania, jego metodykę oraz logikę interwencji, która stanowiła punkt wyjścia dla 
dalszych analiz. Rozdział 2 zawiera z kolei zbiór wszystkich wyników badania w podziale na 
wykorzystane metody. Interpretując wspomniane wyniki stworzono Rozdział 3, w którym 
zebrano wnioski w zakresie odpowiedzi na pytania badawcze dla niniejszego badania oraz dla 
badania ex post. Natomiast w ostatnich trzech rozdziałach dokumentu (por. Rozdział 4, Rozdział 
5 i Rozdział 6) umieszczono odpowiednio spis źródeł, spis tabel i wykresów oraz listę załączników 



 

do raportu. Rekomendacje dla badania zostały wydzielone i stanowią Załącznik 9 do niniejszego 
raportu. 

Na pełną analizę danych zastanych w ramach niniejszego badania składa się: 

• przegląd dokumentów – obejmujący przede wszystkim dokumenty strategiczne 
i programowe, na podstawie których możliwe było odtworzenie logiki interwencji, oraz studia 
wykonalności dla przedmiotowych projektów (por. Załącznik 8, Rozdział 4); 

• analiza ogólnodostępnych danych statystycznych – głównie wskaźników rezultatu dla 
badanej interwencji; 

• analiza dostępności danych – w tym nawiązanie kontaktu z gestorami danych, pozyskanie 
zbiorów oraz ich przegląd i analiza pod kątem jakości i możliwości wykorzystania 
w niniejszym raporcie pod kątem wymagań badania ex post. 

Analizowano dane w gestii następujących instytucji: 

• MIiR: 
- SL2014 – dane ogólnodostępne dotyczące wartości zawartych umów w zakresie inwestycji 

kolejowych i drogowych w makroregionie Polski Wschodniej; 
- raporty IGiPZ PAN dla MIiR – wartości Wskaźnika Kolejowej Dostępności Transportowej 

(wskaźnik rezultatu); 
• UTK: 

- sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego (wskaźnik rezultatu); 
• PKP PLK: 

- cenniki dostępu do infrastruktury kolejowej; 
- regulaminy sieci; 
- sieciowe rozkłady jazdy pociągów; 
- dane dotyczące statystyki obciążenia linii kolejowych (SOLK); 
- dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 
- dane dotyczące opóźnień i ich przyczyn (w systemie SEPE); 
- modele ruchu; 

• PKP Intercity 
• Astarium (aplikacja Koleo): 

- dane dotyczące cen biletów; 
- dane dotyczące częstotliwości kursowania pociągów pasażerskich; 

• Google Maps (Globema): 
- dane ogólnodostępne o czasie podróży transportem drogowym (wskaźnik rezultatu); 
- dane dotyczące prędkości i punktualności w transporcie kolejowym i drogowym; 
- dane dotyczące rozkładu jazdy pociągów pasażerskich; 

• GDDKiA 
- dane dotyczące średniego dobowego ruchu pojazdów z Generalnego Pomiaru Ruchu; 

• BDL GUS 
- dane ogólnodostępne dotyczące wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego; 



 
 

- dane ogólnodostępne na poziomie krajowym dotyczące pracy przewozowej w transporcie 
towarowym i pasażerskim oraz wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich 
(wskaźniki rezultatu). 

Dodatkowo elementem analizy danych zastanych były przeprowadzone analizy przestrzenne, 
które pozwoliły zarówno na dokładną lokalizację kartograficzną inwestycji kolejowych 
i drogowych w makroregionie Polski Wschodniej (por. Załącznik 7, Załącznik 10) oraz 
uzupełnienie analizy danych statystycznych o formę graficzną, jak i geokodowanie wartości 
wejściowych dla badania ex post.  

Niniejsze badanie jest badaniem opartym na teorii (Theory Driven Evaluation), dlatego wymagane 
przez Zamawiającego, a zarazem niezbędne, było wykorzystanie do jego przeprowadzenia analizy 
logicznej, w ramach której odtwarza się – w formie schematu logicznego – zakładany przebieg 
realizacji interwencji. Taki model logiczny składa się z diagnozy przesłanek (wyzwań, na które ma 
odpowiedzieć interwencja), planu wdrażania (konkretnych działań), mechanizmu (produktów, 
które ma przynieść realizacja interwencji) oraz oczekiwanej zmiany (dalszych spodziewanych 
rezultatów).  

W niniejszym badaniu odtworzono model logiczny interwencji w ramach III OP POPW 2014-2020 
na podstawie przeglądu dokumentów oraz treści wybranych wywiadów IDI. Model ten posłużył 
do wyboru odpowiednich wskaźników mierzących efekty interwencji oraz zmiennych dla analiz 
kontrfaktycznych. 

Podsumowanie rozważań stanowi model logiczny przedstawiony w części 1.4 niniejszego raportu. 

W ramach badania przeprowadzono łącznie 13 wywiadów IDI, przekraczając tym samym 
minimum metodyczne wymagane przez Zamawiającego. W poszczególnych grupach 
respondentów przeprowadzono odpowiednio: 

• projektanci interwencji – 3 wywiady (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja 
Zarządzająca POPW, CUPT, Departament Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury); 

• eksperci ds. inwestycji transportowych – 4 wywiady; 
• przedstawiciele beneficjenta – 2 wywiady (Biuro Funduszy Unijnych i Biuro Strategii PKP 

PLK); 
• pozostali (poza PKP PLK) gestorzy danych – 4 wywiady (Globema – autoryzowany dystrybutor 

Google Maps API, Europejska Agencja Kolejowa, Astarium – właściciel aplikacji Koleo, PKP 
Intercity). 

Wywiady IDI stanowią metodę uzupełniającą w stosunku do analiz ilościowych 
przeprowadzonych w ramach badania i ukierunkowane były w szczególności na kwestie 
strategiczne (m.in. specyfikę Magistrali Wschodniej, charakter procesów rozwojowych Polski 
Wschodniej, szanse i wyzwania dla organizacji transportu kolejowego w makroregionie) oraz 
pozyskiwanie danych statystycznych do celów realizacji niniejszego badania. 

Scenariusze wywiadów IDI dla poszczególnych grup respondentów znajdują się w Załączniku 1 do 
niniejszego raportu. 

Podsumowanie wywiadów IDI stanowi Załącznik 3 do niniejszego raportu. 



 

Mając na uwadze charakter pilotażowy badania, wykorzystano w nim dwie metody 
kontrfaktyczne – Propensity Score Matching2 (PSM) oraz Stratified Propensity Score Matching3 
(SPSM).  

Celem wykorzystania PSM w badaniu była próba znalezienia odcinków kontrfaktycznych dla 13 
odcinków linii kolejowych w ramach 7 badanych projektów inwestycyjnych (według klasyfikacji 
PKP PLK oraz instrukcji „Wykaz linii Id-12 (D-29)”), na których prowadzone są prace w ramach 
przedmiotowej interwencji. Obliczenie różnic pomiędzy zmianami wartości wskaźników dla 
odcinków poddanych interwencji i im podobnych ma umożliwić oszacowanie efektu netto dla 
oddziaływania transportowego interwencji, w zakresie bezpieczeństwa oraz dla powiązanych 
czynników zewnętrznych.  

W celu wypracowania założeń dla późniejszego oszacowania efektu netto dla oddziaływania 
interwencji o charakterze społeczno-gospodarczym dokonano segmentacji wszystkich powiatów 
w kraju metodą SPSM i wytypowano powiaty najbardziej podobne do siebie przed rozpoczęciem 
interwencji. W badaniu ex post dzięki obliczeniu różnic pomiędzy zmianami wartości 
wskaźników dla tych powiatów możliwe jest oszacowanie efektu netto oraz – w wyniku 
późniejszej analizy regresji – przypisanie skali efektów interwencji w ramach III OP POPW 2014-
2020. 

Szczegóły metodyczne przeprowadzonych na potrzeby badania analiz kontrfaktycznych PSM 
i SPSM zawiera Załącznik 2 do niniejszego raportu.  

Na podstawie wyników analizy danych zastanych i analiz kontrfaktycznych (przy uwzględnieniu 
dostępności danych) podjęto próbę skompletowania bazy wartości wejściowych zmiennych dla 
badania ex post – odpowiednio dla całego kraju (efekt brutto), dla odcinków linii kolejowych 
poddanych interwencji (w makroregionie Polski Wschodniej) i kontrfaktycznych oraz dla 
powiatów Polski (efekt netto).  

Dla całego kraju zmienne miały dotyczyć: 

• czasu przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi na sieci w skali makroregionu; 
• bezpieczeństwa ruchu kolejowego: 

- liczba rannych/liczba zabitych; 
- liczba wypadków; 

• Wskaźnika Kolejowej Dostępności Transportowej makroregionu; 
• pracy przewozowej w kolejowym transporcie pasażerskim; 
• pracy przewozowej w kolejowym transporcie towarowym; 

 

 



 
 

• wskaźnika wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich. 

Dla odcinków linii kolejowych i metody PSM zmienne w bazie miały dotyczyć: 

• oddziaływania transportowego interwencji, m.in.: 
- skrócenia czasu przejazdu dla pociągów towarowych i pasażerskich; 
- pracy przewozowej dla pociągów towarowych i pasażerskich; 
- poprawy stanu technicznego linii kolejowych; 

• czynników zewnętrznych w stosunku do interwencji, takich jak: 
- opóźnień pociągów towarowych i pasażerskich; 
- częstotliwości kursowania pociągów towarowych i pasażerskich; 
- kosztów przewozu w transporcie towarowym; 
- cen biletów w transporcie pasażerskim; 
- stawek dostępu do infrastruktury kolejowej dla pociągów towarowych i pasażerskich; 
- konkurencyjności transportu drogowego; 

• oddziaływania interwencji w zakresie bezpieczeństwa. 

Dla powiatów i metody SPSM należało pozyskać zmienne dotyczące: 

• oddziaływania społeczno-gospodarczego interwencji, m.in.: 
- wzrostu zamożności społeczeństwa; 
- poprawy dostępności rynku pracy; 

• wpływu interwencji na zrównoważony rozwój, tj. oprócz powyższych wskaźników także: 
- poprawy jakości powietrza; 

• czynników zewnętrznych w stosunku do interwencji, np.: 
- wielkości inwestycji drogowych; 
- wielkości ruchu drogowego na odcinkach alternatywnych do przebudowanych odcinków 

linii kolejowych. 

Baza danych wejściowych stanowi Załącznik 5 do raportu. 

Dodatkową metodą ilościową wykorzystaną w niniejszym raporcie jest model kosztowy dla 
transportu towarów określający koszty uruchamiania pociągów towarowych na poszczególnych 
odcinkach linii kolejowych. Ma to odzwierciedlać oddziaływanie inwestycji w ramach III OP 
POPW 2014-2020 na efektywność prowadzenia ruchu.  

Szczegółowe założenia modelu znajdują się w Załączniku 6. 

Panel ekspertów stanowi kolejną metodę uzupełniającą w stosunku do analiz ilościowych, a jego 
celem jest wsparcie interpretacji wyników badania, a także uzupełnienie dyskusji dotyczącej 
jakości uzyskanych wniosków i rekomendacji. Do uczestnictwa w panelu ekspertów zaproszono 5 
osób spoza zespołu badawczego wykonawcy, będących interesariuszami inwestycji 
prowadzonych w ramach III OP POPW oraz specjalizujących się m.in. w ocenie efektów 
inwestycji transportowych i rozwoju regionalnym. 

Schemat przeprowadzenia panelu ekspertów znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego raportu. 

Podsumowanie panelu ekspertów stanowi Załącznik 4 do niniejszego raportu. 



 

Punktem wyjścia dla właściwego ukierunkowania prac badawczych było stworzenie logiki 
interwencji (por. Tabela 1) dla III osi priorytetowej POPW 2014-2020 (zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w części 1.3.2). Mając na uwadze treść dokumentów przeanalizowanych na etapie 
przygotowywania raportu metodycznego i analizy danych zastanych wyszczególniono także 
więcej poziomów oddziaływania, aby poprawnie oddać jej charakter oraz wskazać związki 
przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy interwencją a jej bezpośrednimi i pośrednimi 
efektami (por. Rysunek 1). 

  



 
 

Występowanie barier rozwojowych wynikających z peryferyjnego położenia Polski Wschodniej 

Niski poziom wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej makroregionu 

Mała spójność wewnętrznego transportu w Polsce Wschodniej 

Niskie parametry i zaawansowany wiek techniczny punktowej i liniowej infrastruktury kolejowej 

Redukcja barier rozwoju Makroregionu Polski Wschodniej poprzez zwiększenie dostępności transportowej Polski 

Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej 

Projekty inwestycyjne/infrastrukturalne, w ramach których możliwa jest realizacja następujących typów 

przedsięwzięć: 

1. inwestycje w infrastrukturę liniową: rewitalizacja, rehabilitacja lub modernizacja drogi kolejowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą; 

2. budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

3. inwestycje w infrastrukturę punktową: obiekty obsługi podróżnych m.in. dworce, przystanki, wiaty, kładki 

dla pieszych, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty inżynieryjne; 

4. inwestycje w systemy sterowania ruchem kolejowym; 

5. inwestycje w systemy informacji pasażerskiej. 

Projekty przygotowawcze w zakresie sporządzenia dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektów 

infrastrukturalnych planowanych do realizacji w ramach działania. 

Planowane inwestycje prowadzone będą głównie w ramach Wschodniej Magistrali Kolejowej, która stanowi 

koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej w zakresie transportu kolejowego. 

Podniesienie konkurencyjności pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego wobec transportu drogowego 

poprzez m.in.: 

• skrócenie czasu podróży między ośrodkami regionalnymi i subregionalnymi 

• zmniejszenie kosztów prowadzenia ruchu 

• poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

• zwiększenie komfortu podróżowania i dostępności transportu pasażerskiego 

Oddziaływanie transportowe: 

• wzrost pracy przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym 

• zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego  

Oddziaływanie środowiskowe: 

• ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko (hałas, emisja zanieczyszczeń) 

Oddziaływanie społeczno-gospodarcze: 

• poprawa dostępności głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków pracy 

• wzrost usług publicznych zlokalizowanych w ośrodkach regionalnych oraz subregionalnych 

Ceny biletów kolejowych (w porównaniu do transportu drogowego) 

Stawki dostępu do infrastruktury kolejowej 

Częstotliwość kursowania pociągów 

Czas przejazdu drogą (w porównaniu do transportu kolejowego) 



 

 

inwestycje w infrastrukturę liniową: rewitalizacja, rehabilitacja lub modernizacja 
drogi kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

inwestycje w infrastrukturę punktową: obiekty obsługi podróżnych m.in. dworce, 
przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty 

inżynieryjne;

inwestycje w systemy sterowania ruchem kolejowym;

inwestycje w systemy informacji pasażerskiej.

zwiększenie przepustowości linii kolejowych

zwiększenie dopuszczalnych prędkości, nacisków na oś
zwiększenie długości zelektryfikowanej sieci kolejowej

zwiększenie zasięgu nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym

zwiększenie liczby właściwie wyposażonych obiektów obsługi podróżnych

podniesienie konkurencyjności pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego 
wobec transportu drogowego poprzez m.in.:

skrócenie czasu podróży między ośrodkami regionalnymi i subregionalnymi

zmniejszenie kosztów prowadzenia ruchu

zwiększenie komfortu podróżowania i dostępności transportu pasażerskiego

redukcja barier rozwoju Makroregionu Polski Wschodniej poprzez zwiększenie 
dostępności transportowej Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej

wzrost pracy przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym

zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego 
poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko (hałas, emisja 
zanieczyszczeń)

poprawa dostępności głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków pracy
wzrost usług publicznych zlokalizowanych w ośrodkach wojewódzkich oraz 

subregionalnych



 
 

Przedmiotem niniejszego badania są inwestycje kolejowe realizowane w rejonie tzw. Magistrali 
Wschodniej, finansowane z III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 
Mając jednak na uwadze całą Magistralę Wschodnią, należy pamiętać o pozostałych inwestycjach 
kolejowych realizowanych w jej rejonie, na które składają się także te finansowane z innych 
źródeł, m.in. unijnych, tj. POIiŚ, RPO i CEF. Przebieg inwestycji kolejowych w rejonie omawianej 
Magistrali Wschodniej w podziale na źródła finansowania przedstawia Rysunek 2. 
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Poniżej przedstawiono projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach III osi 
POPW, wraz z wartością projektu ogółem oraz wartością wkładu unijnego. Tabela 2 zawiera 
zestawienie projektów inwestycyjnych, obejmujących prace na liniach kolejowych. Z kolei Tabela 
3 stanowi zestawienie projektów nieinwestycyjnych, których przedmiotem są prace projektowe 
lub przedprojektowe.  

1 
Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na 
odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz 
z elektryfikacją 

451,47 mln zł 311,99 mln zł 

2 
Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku 
Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki) 

124,55 mln zł 85,94 mln zł 

3 
Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. 
województwa - Czeremcha - Hajnówka 

235,94 mln zł 162,92 mln zł 

4 
Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - 
Hajnówka 

96,46 mln zł 66,52 mln zł 

5 
Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Sandomierz 

529,06 mln zł 332,13 mln zł 

6 
Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku 
Działdowo - Olsztyn 

526,72 mln zł 362,37 mln zł 

7 
Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku 
Szczytno - Ełk 

379,50 mln zł 262,03 mln zł 

Łącznie 2 343, 72 mln zł 1 583,90 mln zł 

Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa 
Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew - prace 
projektowe 

16,83 mln zł 11,63 mln zł 

Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola 
Rozwadów – Przeworsk - prace przedprojektowe 

2,66 mln zł 1,84 mln zł 

Łącznie 19,49 mln zł 13,47 mln zł 



 
 

W tym rejonie prowadzone są także duże inwestycje drogowe, w szczególności budowa dróg 
ekspresowych, w tym S19, S17 i S12, które w dużej części lub w większości (S19) stanowią odcinki 
dróg alternatywnych w stosunku do przebudowywanych w ramach III OP POPW linii kolejowych. 
Przebieg inwestycji drogowych w województwach Polski Wschodniej w podziale na źródła 
finansowania przedstawia Rysunek 3. 

 

Zgodnie z zaprezentowaną wcześniej w raporcie logiką interwencji inwestycje finansowane z 
POPW polegają na przebudowie linii kolejowych pod kątem m.in. zwiększenia ich 
przepustowości, dopuszczalnych prędkości i nacisków na oś, co jest w szczególności ważne dla 
przewozów towarowych. Strukturę linii kolejowych w Polsce według dopuszczalnej prędkości dla 
pociągów towarowych w 2016 r. przedstawia Rysunek 4. Warto zauważyć, że w województwach 



 

Polski Wschodniej prędkości te są relatywnie niższe niż w pozostałych województwach, 
najczęściej kształtują się między 40 a 80 km/h. 

 

Zbliżony stan rzeczy można było w 2016 r. zaobserwować w przypadku dozwolonych nacisków na 
oś w tonach na oś w 2016 r. Spośród województw Polski Wschodniej wyróżniają się województwa 
świętokrzyskie i lubelskie, gdzie dozwolone naciski wynoszą między 220 a 231 t na oś. Natomiast 
w pozostałych województwach kształtują się na niższym poziomie, co jest szczególnie widoczne 
w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Strukturę linii kolejowych w Polsce 
według dozwolonych nacisków w tonach na oś dla lokomotyw dwuwózkowych z trzema osiami 
prezentuje Rysunek 5. 

Podobnie wygląda również struktura linii kolejowych według dozwolonych nacisków na oś, 
zaprezentowana dla najbardziej typowego przypadku lokomotyw dwuwózkowych z dwiema 
osiami. Również na tle pozostałych województw Polski Wschodniej wyróżniają się świętokrzyskie 
i lubelskie.  



 
 

W przypadku dozwolonych nacisków liniowych mierzonych w tonach na 1 metr bieżący toru 
większość linii kolejowych ma przyporządkowane te same wartości (tj. 71 t), natomiast linie 
kolejowe o naciskach wyższych lub niższych stanowią niewielką część w skali sieci. 

 

Analiza ogólnodostępnych danych zastanych w niniejszym badaniu miała na celu opracowanie 
wartości bazowych wskaźników rezultatu i wskaźników kontekstowych dla badania ex post.  

Jako wskaźniki rezultatu wymieniono przez Zamawiającego w OPZ: 

• skrócenie czasu przejazdu między ośrodkami wojewódzkimi Polski Wschodniej; 
• liczbę wypadków w ruchu kolejowym oraz liczbę ofiar śmiertelnych i rannych w tych 

wypadkach; 
• Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej; 
• pracę przewozową w transporcie pasażerskim; 



 

• pracę przewozową w transporcie towarowym; 
• wskaźnik wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich. 

Najważniejszym wskaźnikiem rezultatu interwencji jest skrócenie średniego czasu przejazdu 
koleją między ośrodkami wojewódzkimi Polski Wschodniej. 

Zgodnie z wymaganiami OPZ przeprowadzono analizę połączeń pomiędzy pięcioma miastami 
wojewódzkimi Polski Wschodniej. Porównano czasy przejazdu dla wszystkich połączeń, 
uśredniając uzyskane wyniki w dobie. Określono z góry trasy standardowe, tj. oferujące 
najszybszy czas przejazdu, w niektórych przypadkach uwzględniając dodatkowo również dłużej 
trwające połączenia, ale realizowane według możliwie najkrótszego przebiegu linii kolejowych. 
Porównano ze sobą cztery średnie czasy przejazdu: 

• czas sprzed rozpoczęcia interwencji rozumiany przez Zamawiającego jako 1 grudnia 2017 r., 
w tym przypadku obliczony na podstawie sieciowego rozkładu jazdy pociągów 2017/18 (tj. na 
dzień 11 grudnia 2017 r.); 

• czas aktualny dla 12 sierpnia 2019 r. jako typowego poniedziałku w okresie przeprowadzania 
badania (pod uwagę brano połączenia proponowane przez wyszukiwarkę rozkład.pkp.pl); 

• czas planowany, czyli czas sprzed rozpoczęcia interwencji z uwzględnieniem oszczędności 
zaplanowanych dla konkretnych odcinków w studiach wykonalności; 

• czas potencjalny – rozumiany jako maksymalny możliwy do osiągnięcia po przeprowadzeniu 
inwestycji. W tym przypadku przyjęto wartości prędkości po przebudowie linii obliczono 
modelowy czas przejazdu po takiej linii. Dodatkowo dla odcinków wyłonionych później 
w wyniku parowania obliczono współczynnik wykorzystania czasu modelowego, czyli iloraz 
czasu rozkładowego i czasu modelowego, aby oszacować stopień straty czasu na planowe 
zatrzymania. W ten sposób skorygowano czas modelowy po przeprowadzeniu interwencji 
i osiągnięto czas potencjalny dla badanych odcinków. 

Inwestycje na liniach kolejowych uwzględnionych w niniejszym badaniu zbadano pod kątem 
wpływu na czas przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi. Zgodnie z treścią studiów 
wykonalności (por. Tabela 4) wpływ na oszczędności na trasach międzywojewódzkich mają prace 
na liniach: 

• Działdowo - Olsztyn (LK 216); 
• Lublin - Stalowa Wola Rozwadów (LK 68); 
• Skarżysko-Kamienna – Sandomierz (LK 25); 
• granica województwa – Czeremcha (LK 31); 
• Białystok-Lewki (LK 32). 

0 14,3 0 - 9,15 4 8,89 

37,95 7,5 19,2 - 38,62 1 0 



 
 

Przy obliczaniu czasu planowanego i potencjalnego uwzględniono zatem zmiany wyłącznie na 
powyższych pięciu odcinkach linii kolejowych.  

Analizując uzyskane wyniki można dojść do następujących wniosków: 

• linie, na których prace realizowane są w ramach POPW nie zawsze mają wpływ na czas 
połączeń międzywojewódzkich. Szczególnie widoczne jest to w przypadku połączeń 
długodystansowych np. Olsztyn – Rzeszów – Olsztyn czy Białystok – Rzeszów – Białystok. 
W takich przypadkach, co naturalne, najkrótszy czas dojazdu oferują linie magistralne o 
wysokich parametrach, np. Centralna Magistrala Kolejowa i czas przejazdu nawet po 
zakończeniu inwestycji na odcinkach realizowanych w ramach POPW nie będzie stanowił 
atrakcyjnej alternatywy (mimo relatywnie mniejszej odległości), ze względu na niższe 
parametry tych ostatnich. Ponadto, w niektórych przypadkach (Olsztyn – Lublin – Olsztyn) 
połączenia realizowane za pomocą linii magistralnych są również najkrótszymi połączeniami 
pod względem odległości; 

• większy wpływ inwestycji realizowanych w ramach POPW będzie widoczny w przypadku 
połączeń średniodystansowych – np. łączących stolice dwóch sąsiadujących ze sobą 
województw. Ciekawymi przypadkami są na tym tle województwa lubelskie i podlaskie – 
połączenia Białegostoku i Lublina realizowane przez Warszawę będą wciąż bardziej 
atrakcyjne od połączeń bezpośrednich - ze względu na głębokie modernizacje LK 6 i LK 7. 
Modernizacja linii kolejowej 219 zasadniczo nie wpłynie na czas połączeń pomiędzy 
Olsztynem a Białymstokiem, ze względu na możliwość szybszej podróży poprzez LK 38 (na 
odcinku Korsze – Ełk). Głównym walorem modernizacji LK 219 jest zapewnienie komunikacji 
pomiędzy Olsztynem a Ełkiem na czas planowanej modernizacji LK 38 i poprawa dostępności 
lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach . Natomiast rewitalizacja i elektryfikacja LK 68 będzie 
miała duży wpływ na czas połączeń Rzeszowa z Lublinem – ze względu na brak alternatywy 
oraz nieco mniejszy na połączenia Rzeszowa z Białymstokiem czy Olsztynem; 

• pozornie mniej istotne dla kwestii bezpośrednich połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi 
w ramach „magistrali wschodniej prace na LK 216 (Działdowo – Olsztyn) mają znaczący 
wpływ na czas połączeń Olsztyna z centrum, południem i południowym wschodem kraju 
(woj. świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie), ze względu na rolę tej linii w układzie 
komunikacyjnym i efekt sieciowy jaki zapewnia jej modernizacja; 

• wpływ prac na LK 25 może być istotny dla połączenia Rzeszowa z Kielcami (najkrótsza trasa, 
nikłe potoki pasażerskie), z Warszawą, dalej z Olsztynem, ewentualnie Białymstokiem; 

• w roku 2019, ze względu na liczne prace modernizacyjne na sieci kolejowej, z których 
najważniejsze to: 
- Modernizacja i zamknięcie LK 7 na odcinku Warszawa – Lublin; 
- Rewitalizacja z elektryfikacją i zamknięcie LK 68 (stalowa Wola Rozwadów – Lublin); 
- Modernizacja i zamknięcie LK 8 na odcinku Warszawa – Radom; 
- Rewitalizacja i zamknięcie LK 216 (Działdowo – Olsztyn); 
- Modernizacja krakowskiego węzła kolejowego; 
- Modernizacja LK 6 na odcinku Sadowne – Czyżew (bez zamknięcia dla ruchu); 
tylko nieliczne połączenia pomiędzy miastami – stolicami województw Polski Wschodniej są 
realizowane po trasach podstawowych. Wyjątkowym przykładem jest Lublin, odcięty od sieci 
kolejowej w trzech kierunkach (od strony Warszawy, Radomia (przez Dęblin) i Rzeszowa). 
Przykładowo, połączenia Lublina i Olsztyna w roku 2019 są możliwe tylko na trasie objazdowej 
przez Parczew, Łuków, Siedlce, Warszawę i Iławę (tę ostatnią ze względu na zamknięcie LK 
216). Powoduje to wydłużenie trasy przejazdu z 396 do 500 kilometrów. Połączenie Kielc 



 

i Olsztyna realizowane po trasie standardowej ma długość 418 km, obecna trasa objazdowa 
przez Tomaszów Mazowiecki, Koluszki oraz Iławę ma długość aż 584 km. Natomiast 
połączenia długodystansowe łączące Rzeszów z północą i centrum kraju realizowane poprzez 
CMK są z kolei utrudnione ze względu na prace w krakowskim węźle kolejowym. Wszystkie 
ww. inwestycje bardzo silnie oddziałują na układ komunikacyjny makroregionu.  

Dlatego uzyskane w analizie wyniki, utrwalające stan na 2019 rok, należy ocenić jako mało 
przydatne dla badania ex post i mogące prowadzić do mylnych wniosków. Także uwzględnienie 
czasów przejazdu autobusowej komunikacji zastępczej po trasach podstawowych nie jest dobrym 
rozwiązaniem - ze względu na jej niskie parametry i słabą porównywalność do regularnych 
przewozów kolejowych.  

Większa przydatnością dla badania ex post charakteryzują się dane obliczone na 11 grudnia 
2017 r., ponieważ w większym stopniu oddają stan przed rozpoczęciem interwencji. Dlatego do 
celów wyliczenia wartości wejściowej wskaźnika dla późniejszej ewaluacji wykorzystano czasy 
sprzed interwencji, a średni czas przejazdu dla Makroregionu obliczono jako średnią tych czasów 
ważoną długością najkrótszej trasy kolejowej pomiędzy danymi miastami. 

Macierz czasów przejazdów między pięcioma ośrodkami wojewódzkimi Polski Wschodniej (czasu 
sprzed interwencji, czasu aktualnego, czasu planowanego i czasu potencjalnego) wraz 
z wyliczeniem średniego czasu przejazdu przed interwencją zawiera Tabela 5Tabela 8. 



 
 

Czas przed interwencją 

 

4:06 5:37 5:53 7:44 

Czas aktualny 4:26 6:56 6:24 8:55 

Czas planowany 4:06 5:37 5:34 7:06 

Czas potencjalny 4:06 5:37 5:10 6:30 

Czas przed interwencją 4:04 

 

5:35 7:21 8:53 

Czas aktualny 4:47 6:15 7:05 9:20 

Czas planowany 4:04 5:34 7:20 8:14 

Czas potencjalny 4:04 5:29 7:15 7:33 

Czas przed interwencją 5:37 5:26 

 

3:06 4:30 

Czas aktualny 6:51 6:18 3:06 4:47 

Czas planowany 5:37 5:25 3:06 3:52 

Czas potencjalny 5:37 5:20 3:06 3:16 



 

Czas przed interwencją 5:44 6:57 3:09 

 

3:20 

Czas aktualny 5:46 6:12 3:09 3:30 (ZKA) 

Czas planowany 5:25 6:56 3:09 2:41 

Czas potencjalny 5:01 6:51 3:09 2:54 

Czas przed interwencją 7:47 9:13 4:08 3:18 

 
Czas aktualny 8:46 8:30 4:51 3:30 (ZKA) 

Czas planowany 7:09 8:34 3:30 2:39 

Czas potencjalny 6:33 7:53 2:54 2:48 

Średni czas przed interwencją 6:16 



 
 

Wraz ze skróceniem czasu przejazdu koleją powinna poprawić się też kolejowa dostępność transportowa makroregionu. W 2016 r. wszystkie spośród 
województw Polski Wschodniej charakteryzowały się niższym niż krajowy poziomem kolejowej dostępności transportowej, podobnie jak cały 
makroregion. Najniższą wartość wskaźników, zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego, osiągnęło województwo podlaskie, zaś 
najwyższą – świętokrzyskie, co jest związane z jego położeniem względem sieci dróg krajowych i jego mniej peryferyjnym charakterem. Dla roku 2023 
przewidziany jest znaczący wzrost kolejowej dostępności transportowej dla wszystkich województw, przede wszystkim wartości względnych (dla 
makroregionu względem całej Polski). Wartości Wskaźnika Kolejowej Dostępności Transportowej w poszczególnych województwach Makroregionu 
Polski Wschodniej, w całym makroregionie oraz w całej Polsce w latach 2016 i 2017 wraz z oszacowaniem wartości docelowej dla roku 2023 prezentuje 
Tabela 6 

23,56 24,36 30,19 14,36 14,63 32,64 18,96 19,49 31,41 

22,79 23,4 29,57 14,22 14,68 31,93 18,51 19,04 30,75 

15,6 16,32 22,5 9,81 10,32 24,49 12,7 13,32 23,5 

32,66 33,16 42,34 20,56 20,65 42,3 26,61 26,9 42,32 

18,29 19,35 22,67 12,68 12,97 19,16 15,49 16,16 20,92 

22,67 23,41 29,42 14,32 14,65 30,36 18,5 19,03 29,89 

38,1 38,93 47,03 30,88 31,68 53,06 34,49 35,51 50,04 
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Warto zauważyć, że na tle wszystkich województw Polski województwa Polski Wschodniej 
charakteryzują się najniższych poziomem syntetycznego Wskaźnika Kolejowej Dostępności 
Transportowej. Wartość syntetycznego WKDT w 2016 r. w poszczególnych województwach 
prezentuje Rysunek 6. Szczególnie jest to widoczne dla województw podlaskiego i warmińsko-
mazurskiego. Nieco wyższe wartości zaobserwowano dla podkarpackiego i lubelskiego. 
Natomiast województwo świętokrzyskie osiąga wartości zbliżone do tych dla województw 
zachodniej Polski.  

 

Skrócenie czasu przejazdu koleją oraz poprawa kolejowej dostępności transportowej powinny 
zatem przełożyć się na wzrost pracy przewozowej4 w transporcie pasażerskim i towarowym. 

 



 
 

O ile w transporcie pasażerskim kolej zyskuje powoli przewagę nad transportem drogowym, to 
przewóz towarów w Polsce jest wyraźnie zdominowany przez transport drogowy (por. Rysunek 
8, Rysunek 10).  

W tym kontekście Polska Wschodnia jawi się jako obszar o nierównomiernym obciążeniu linii 
kolejowych ruchem – obciążone są głównie odcinki kluczowe dla ruchu tranzytowego towarów 
i międzynarodowego ruchu pasażerów (por. Rysunek 7, Rysunek 9). 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

Głębsza analiza pozwala stwierdzić, że w przewozach pasażerskich w Polsce Wschodniej, mimo 
przewagi kolei w skali kraju, dominuje transport drogowy (autobusowy). We wszystkich 
województwach Polski Wschodniej liczba pasażerów transportu drogowego jest znacznie wyższa 
niż transportu kolejowego, co nie jest regułą w pozostałych województwach (por. Rysunek 11). 
Co więcej, jedynie województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie charakteryzuje niski średni 
roczny ruch dobowy na km dróg.  



 

 

Mimo to w skali kraju udział transportu publicznego (kolejowego i drogowego) wciąż jest 
wyższy niż w całej Unii Europejskiej, gdzie ponad 80% podróży wykonywanych jest 
samochodami osobowymi. W Polsce jest to wciąż poniżej 80%. Natomiast udział kolei 
w przewozach pasażerskich wynosi 7,3% i jest zbliżony do wartości dla całej UE, tj. 7,7%. Dla 
celów uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące zwiększenia wykorzystania całości 
transportu publicznego warto także zwrócić uwagę na udział transportu autobusowego, który 
w roku 2016 kształtował się na poziomie 14,2%. 



 
 

 

Dane o bezpieczeństwie ruchu kolejowego wykazują natomiast trend wzrostowy. Z roku na rok 
spada liczba wypadków oraz liczba ofiar. Spada także miernik wypadków, czyli ich liczba na 
mln pociągokilometrów.  

Większość wypadków, naturalnie z uwagi na największą długość linii pod zarządem, ma miejsce 
na sieć zarządzanej przez PKP PLK. Najmniejszy odsetek zdarzeń stanowią poważne wypadki, zaś 
najwyższy – incydenty (por. Tabela 7).  
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Jak wskazuje przestrzenne rozmieszczenie zdarzeń, większość z nich ma miejsce na liniach 
kolejowych intensywnie użytkowanych w transporcie towarowym (por. Rysunek 13). Na tym tle 
w Polsce Wschodniej, poza nielicznymi wyjątkami, występuje relatywnie mniej zdarzeń. 

 

Metodyka obliczenia efektu brutto dla interwencji powinna w tym kontekście opierać się na 
porównaniu wartości poniższych wskaźników w roku bazowym (por. Tabela 8) z wartościami 
osiągniętymi w roku docelowym i obliczeniu różnic między nimi.  
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Zdaniem respondentów już samo pojęcie „magistrali wschodniej” ma wiele znaczeń. Dla zarządcy 
infrastruktury był to w okresie planowania interwencji pomysł na bardziej całościowe spojrzenie 
na problemy makroregionu Polski Wschodniej, poprzez wybór linii kolejowych o słabszym 
potencjale, które jednak – w połączeniu z pozostałymi inwestycjami kolejowymi realizowanymi 
w ramach POIiŚ, RPO, CEF czy też bezpośrednio z budżetu państwa zostały uznane za 
perspektywiczne i ważne dla uzyskania efektu sieciowego. Jednak w założeniu nie tworzą one 
„magistrali wschodniej” gdyż właściwa magistrala może powstać dopiero po zakończeniu 
inwestycji prowadzonych w ramach pozostałych programów infrastrukturalnych. Trudno więc 
rozpatrywać oddziaływanie tych odcinków sieci bez pozostałych, prowadzonych lub 
planowanych inwestycji. Stwarza to również wątpliwości czy komponent kolejowy POPW 
powinien zostać poddany ewaluacji w oderwaniu od pozostałych programów, które również 
obejmują Polskę Wschodnią, szczególnie w oderwaniu od POIiŚ. Dla ekspertów oraz 
przedstawicieli przewoźników „magistrala wschodnia” obejmuje przede wszystkim stworzenie 
warunków technicznych do uruchomienia konkurencyjnych czasowo połączeń kolejowych 
pomiędzy Białymstokiem, Lublinem i Rzeszowem (połączenia takie są już planowane przez 
przewoźnika dalekobieżnego i mają być objęte umową PSC). W takim pojmowaniu magistrali 
wschodniej warto zauważyć, że do jej powstania przyczynią się tylko cztery z siedmiu projektów 
realizowanych w ramach POPW. Są to 3 projekty realizowane w województwie podlaskim oraz 
jeden w województwie lubelskim. Pozostałe odcinki, chociaż nie jest kwestionowana ich 
przydatność, są komplementarne wobec ww. podejścia do przebiegu i funkcji „magistrali 
wschodniej”. Realizacja wyżej wspomnianych 4 projektów przede wszystkim powinna upłynnić 
i umożliwić ruch pociągów w relacji Rzeszów – Lublin - Białystok. Pozostaną natomiast znane 
obecnie warianty połączeń – np. dojazd z Lublina do Rzeszowa możliwy albo z pominięciem 
Stalowej Woli (drugiego ośrodka miejskiego województwa podkarpackiego) przez Tarnobrzeg 
i linię kolejową 71 (Rzeszów – Ocice), która jest elektryfikowana, albo dojazd trasą okrężną – przez 
Przeworsk. Pozostaje również kwestia realizacji inwestycji w ramach tzw. trójstyku, tj. linii 
kolejowych łączących Sandomierz, Tarnobrzeg i Stalową Wolę Rozwadów. Pierwotnie miał on być 
realizowany w ramach POPW 2014-2020, jednak wobec wzrostu kosztów tego projektu, wysoce 
prawdopodobna jest, zdaniem rozmówców, koncentracja na kompleksowym przygotowaniu 
projektu na przyszłą perspektywę finansową (aktualnie trwają prace przedprojektowe 
i projektowe)5. Również wyjazd z Lublina na północ, w kierunku Białegostoku będzie możliwy linią 
kolejową nr 30 (Lublin Północny – Łuków) która, chociaż poddana rewitalizacji (jako podstawowa 
trasa objazdowa na czas remontu LK 7) wymaga interwencji w zakresie infrastruktury 
pasażerskiej.  

Z kolei prace na dalszym odcinku, z Czeremchy do Białegostoku miały charakter bardziej 
zróżnicowany6 (odbudowa infrastruktury liniowej, modernizacja przystanków, budowa nowych 

 



 

przystanków, odbudowa obiektów infrastruktury: mostów, przejazdów kolejowych itp.). Jak 
widać, zakończenie wszystkich prac na odcinkach kolejowych, na których trwają prace w ramach 
POPW, nie spowoduje automatycznego powstania „magistrali wschodniej” w rozumieniu linii 
kolejowej o spójnych parametrach, łączącej  główne miasta makroregionu. Z drugiej strony, o ile 
konieczność powstania szybszego połączenia pomiędzy Rzeszowem a Lublinem nie jest przez 
nikogo kwestionowana, o tyle połączenia Białegostoku z Lublinem (z pominięciem Warszawy) 
budzą wątpliwość czy w relacji tej wystąpią wystarczające potoki pasażerskie. Przewoźnicy 
uważają jednak, że chociaż czas dojazdu będzie nieco dłuższy niż przez Warszawę, to ze względu 
na brak konieczności przesiadek mogą to być połączenia atrakcyjne dla pasażerów. 

Większość inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia nie budzi wątpliwości ekspertów ani osób będących przedstawicielami instytucji 
zaangażowanych w programowanie, wdrażanie i koordynowanie POPW. Linia kolejowa 216 
łącząca Olsztyn Główny z Działdowem jest ważna zarówno z sieciowego jak i aglomeracyjnego 
punktu widzenia, stanowi główne połączenie miasta wojewódzkiego – Olsztyna z Warszawą, 
Krakowem i Katowicami. Zakres modernizacji tej linii został zwiększony w stosunku do 
pierwotnych planów.  

Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki), odbudowa linii 
kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka oraz prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. 
województwa - Czeremcha – Hajnówka mają na celu dostosowanie układu linii kolejowych do 
istniejących potoków pasażerskich w tym obszarze województwa podlaskiego poprzez poprawę 
dostępności komunikacyjnej powiatu Hajnowskiego – umożliwią one powstanie konkurencyjnych 
połączeń kolejowych Hajnówki z Białymstokiem, a także Hajnówki z Warszawą i Lubelszczyzną, 
co ma znaczenie również w kontekście poprawy dostępności obszarów atrakcyjnych 
turystycznie. Prace te umożliwią również w przyszłości kursowanie pociągów z Białegostoku do 
Lublina i dalej do Rzeszowa. Z drugiej strony, zaplanowane prace mają głównie na celu 
poprawienie warunków transportu pasażerskiego, tymczasem sygnalizowana jest koncepcja 
połączenia kolejowego na Białoruś, będącego alternatywą wobec linii przez Terespol i coraz 
bardziej obciążony terminal w Małaszewiczach. Prowadzone prace nie uwzględniają tego typu 
działań. 

Elektryfikacja i modernizacja linii kolejowej nr 68 umożliwi połączenie dwóch najsilniejszych 
gospodarczo obszarów Polski Wschodniej. Brak trakcji elektrycznej był istotnym ograniczeniem 
dla ekonomiki przewozów na tej linii. Podkreślano również kwestię zainteresowania 
przewoźników towarowych, szczególnie kopalni Bogdanka, która dowozi węgiel do elektrowni 
w Połańcu. Używanie do dostaw węgla trasy wiodącej przez LK 68 miałoby wiązać się 
z poważnym zyskiem czasowym. Jednak zgłaszano również poważne wątpliwości w tej kwestii. 
Pierwsza z nich dotyczy dostosowania stacji do potrzeb długich pociągów towarowych (zbyt 
mało stacji z torami stacyjnymi o odpowiedniej długości może spowodować poważne 
ograniczenia w przepustowości dla tego typu pociągów). Druga wątpliwość dotyczy ogólnie 
niekorzystnego profilu tej linii. Jest to ograniczenie nie do pokonania bez zmiany śladu, a więc 
bez budowy całkiem nowych odcinków tej linii, co nie byłoby uzasadnione ekonomicznie. 
Pozostanie przy takim profilu może jednak spowodować konieczność użycia drugiej, 
wspomagającej lokomotywy dla cięższych pociągów, co może skutkować, że korzystanie z tej 
trasy nie będzie ekonomicznie opłacalne dla przewoźników towarowych.  

Prace na linii kolejowej nr 25 Skarżysko-Kamienna – Sandomierz są kontynuacją wcześniej 
prowadzonych przez zarządcę infrastruktury prac. Prace te były prowadzone metodami 
budżetowymi (wyremontowano jeden tor, z pominięciem stacji). W ocenie rozmówców jest to 



 
 

ważna linia, predysponowana do ruchu pasażerskiego i towarowego. Stąd w jej przypadku 
szczególnie ważne jest uwzględnienie potrzeb przewoźników towarowych takich jak 
odpowiednia długość torów dodatkowych na stacjach, umożliwiająca wymijanie pociągów 
towarowych. W dalszej perspektywie linia ta powinna stać się drugim korytarzem transportowym 
łączącym Podkarpacie z centrum kraju. Na horyzoncie pojawiają się też plany dotyczące 
ponownego umożliwienia dojazdu do Łodzi poprzez rewitalizację dalszego odcinka LK25 przez 
Końskie i Opoczno. Przy tej linii znajduje się cementownia Ożarów, która jest dużym klientem 
przewoźników towarowych. Również w tym przypadku wspomniane wyżej opóźnienie 
modernizacji „trójstyku” Sandomierz – Tarnobrzeg – Stalowa Wola może początkowo negatywnie 
wpłynąć na oddziaływanie całego projektu. Innym istotnym mankamentem jest brak modernizacji 
dużej stacji węzłowej – Skarżyska Kamiennej. 

Stosunkowo najwięcej wątpliwości związanych jest z wyborem projektu rewitalizacji linii 
kolejowej 219 na odcinku Szczytno – Ełk. Jakkolwiek zasadne wydaje się stworzenie korytarza 
objazdowego wobec planowanej modernizacji linii kolejowej nr 38 na odcinku Korsze – Ełk, który 
zapewni utrzymanie komunikacji pomiędzy Ełkiem a Olsztynem, to wydaje się, że bardziej 
predysponowana do tego celu mogłaby być linia kolejowa nr 227 łącząca Ełk i Olsztyn z 
Mrągowem i Mikołajkami. Linia kolejowa 219 również poprawi dostępność obszarów atrakcyjnych 
turystycznie (Ruciane-Nida, Pisz) jednak jej znaczenie gospodarcze nigdy nie będzie istotne – 
prowadzi ona bowiem w dużej części przez słabo zaludnione obszary Puszczy Piskiej. 
Z perspektywy wielu rozmówców wybór tej linii jest najmniej zrozumiały i najsłabiej uzasadniony. 

Reasumując, wypada również wspomnieć, że niektóre odcinki linii kolejowych podlegające 
pracom współfinansowanym w ramach POPW nie mają charakteru magistralnego lecz 
uzupełniający układ komunikacyjny województw Polski Wschodniej. Jako takie, nie wpłyną one 
np. na czasy podróży międzywojewódzkich. Dotyczy to w szczególności LK 219, która może się 
wprawdzie przyczynić do aktywizacji gospodarczej południowych obszarów województwa 
warmińsko-mazurskiego, to jednak nie będzie konkurencyjna wobec linii kolejowej 38, która 
łączy główne ośrodki regionu (Kętrzyn, Giżycko) i również będzie modernizowana w dającej się 
przewidzieć perspektywie (miało to nastąpić w ramach bieżącej perspektywy POIiŚ, jednak 
wobec lawinowego wzrostu kosztów pozostaje to mało prawdopodobne). 

Jeżeli chodzi o zagrożenia, i czynniki wpływające na ograniczenie odziaływania inwestycji 
kolejowych, to poruszane były głównie kwestie związane z budową drogi Via Carpatia. Część 
rozmówców jest zdania, że uwzględniając międzygałęziowy model transportu nie należy 
budować równoległych szlaków kolejowych i drogowych, uzasadniając, że kolej jako mniej 
konkurencyjna może przegrać taką rywalizację. Zwłaszcza, że trasa ta powstanie jako nowa 
inwestycja, w nowym, a więc najlepiej dostosowanym do współczesnych wymogów śladzie, 
o jednolitym wysokim standardzie. Czyli będzie posiadała cechy, których nie posiada magistrala 
wschodnia. Z drugiej strony horyzont powstania Via Carpatia jako całości, łączącej Podlasie 
z Podkarpaciem i Słowacją jest dość odległy. W pierwszej kolejności będą powstawały odcinki 
łączące Rzeszów z Lublinem, co ma zapewnić Podkarpaciu ekspresowe połączenie ze stolicą. 
Kolejne zagrożenie jest związane również z dziedzictwem historycznym, związanym 
z planowaniem linii kolejowych w zaborze rosyjskim, a więc dotyczy województw podlaskiego, 
lubelskiego i świętokrzyskiego. Zwracano uwagę na niekorzystne położenie stacji kolejowych 
w stosunku od centrów miast. Dotyczy to np. Kraśnika, Sandomierza czy nawet Lublina, a także 
wielu innych miast w tym makroregionie. Może to powodować mniejszą konkurencyjność kolei, 
zwłaszcza wobec (prywatnych) przewozów autobusowych, które najczęściej świadczą usługi 
przewozu z centrum do centrum.  



 

Wreszcie istotnym czynnikiem konkurencyjnym jest po prostu istniejąca oferta przewozowa. Nie 
zawsze ma ona bezpośredni związek ze stanem infrastruktury, chociaż bez wątpienia dobra 
infrastruktura sprzyja pojawieniu się sensownej oferty przewozowej. Jednak kluczowe w tym 
aspekcie są zasoby finansowe marszałków województw oraz ich ogólna wizja polityki 
transportowej. Patrząc na stan połączeń regionalnych w niektórych województwach Polski 
Wschodniej, trudno nie być pesymistą, stąd niekiedy pojawiający się wśród rozmówców 
sceptycyzm odnośnie maksymalnego wykorzystania nowej infrastruktury. Dotyczy on nie tylko  
wizji rozwoju i roli regionalnego transportu kolejowego, ale przede wszystkim o wielkości 
środków przeznaczonych na finansowanie przewozów w poszczególnych województwach. 
Z trzeciej strony do zaistnienia dobrej oferty potrzebne są odpowiednie warunki techniczne. Np. 
w przypadku LK 68 pojawiają się informacje iż priorytet pociągów dalekobieżnych utrudnia 
sensowne rozplanowanie oferty regionalnej, a w przypadku LK219 proponowany rozkład jazdy 
pociągów został oceniony jako „słaby” i niespełniający potrzeb. Stąd ciekawym czynnikiem 
zewnętrznym do zbadania w ewaluacji ex post wydaje się być realizacja deklaracji marszałków 
w stosunku do zakładanych w studiach wykonalności prognoz ruchu i zakładanego kształtu 
oferty. Rozmówcy potwierdzali bowiem, że w studiach wykonalności dla projektów Magistrali 
Wschodniej uwzględniano realistyczne prognozy ruchu, a do zatwierdzenia ostatecznego 
kształtu oferty niezbędna była deklaracja przewoźnika lub marszałka.  

W kwestii atrakcyjności dla przewoźników towarowych, jak już wspomniano, kluczowymi 
aspektami jest dostosowanie torów stacyjnych do potrzeb pociągów towarowych, zapewnienie 
dostępu do bocznic. Raczej jasne jest, że początkowo zainteresowanie nie będzie duże, jednak 
inwestycje traktowane są jako impuls polityki rozwojowej, na zasadzie wyrównywania szans 
w regionach położonych peryferyjnie. Jest to więc decyzja strategiczna, odpowiadająca 
założeniom polityki rozwoju. Wydaje się, że na typowe pytanie „czy najpierw powinna pojawiać 
się potrzeba, na którą odpowie infrastruktura czy też pojawienie się infrastruktury przyczyni się 
do wykreowania potrzeb”, w tym przypadku bardziej prawdziwą może się okazać odpowiedź 
druga. Rozmówcy poruszali również temat stawek dostępu. Być może najlepszym wyjściem dla 
pobudzenia transportu kolejowego towarowego byłoby systemowe obniżenie stawek dostępu do 
infrastruktury dla przewoźników uruchamiających pociągi na obszarze Polski Wschodniej. 
Mógłby być to aspekt bardzo istotnie zwiększający konkurencyjność przewozów towarowych. 

Zauważana jest również działalność kolejowa powiązana z CPK, który coraz częściej pojawia się 
w dokumentach strategicznych. Niekiedy powoduje to opóźnienia i konieczność np. 
uwzględnienia kolejnych wariantów inwestycji w studiach wykonalności. W ocenie respondentów 
niektórym planom brakuje głębszego uzasadnienia analitycznego. Z drugiej strony, część 
inwestycji związanych z planowanymi liniami („szprychami”) powinna mocno wpłynąć na 
makroregion Polski Wschodniej. Zakładane nowe linie kolejowe (np. połączenie Rzeszowa 
ze Stalową Wolą, Lublina z Białą Podlaską i Białymstokiem czy Giżycka, Łomży i Ostrołęki 
z Warszawą) mogą bardzo mocno zmienić układ komunikacyjny i podnieść atrakcyjność kolei. 
Jest to postrzegane jako przełamanie paradygmatu, w myśl którego w Polsce praktycznie nie 
powstawały nowe linie kolejowe, prace modernizacyjne skupiają się na istniejącej infrastrukturze, 
i to w czasie gdy powstaje nowoczesna i dostosowana do współczesnych wymogów sieć 
drogowa.   



 
 

Odrębną kwestią poruszaną w wywiadach była struktura i dostępność danych, które mogłyby 
zostać wykorzystane na potrzeby niniejszego badania. 

W czasie spotkań z przedstawicielami zarządcy infrastruktury zdecydowano, że ze względu na 
rozpoczęcie wielu inwestycji w czasie obowiązywania rozkładu jazdy 2016/17 i późniejszych 
(szczególnie zamknięcie LK 68, zamknięcie LK 7, objazd do Lublina LK 30), najlepszym okresem, 
umożliwiającym przyszłe porównanie danych w badaniu ex post, jest rok 2016, w granicach 
obowiązywania rozkładu jazdy 2015/16 i pierwszej wersji rozkładu 2016/17. 

Jeżeli chodzi o gromadzone dane dotyczące bezpieczeństwa, respondenci wskazywali, że 
odpowiednim wskaźnikiem do jakiegokolwiek wnioskowania statystycznego zdecydowanie nie 
jest liczba wypadków śmiertelnych , ze względu na ich małą liczbę i losowy charakter, 
postanowiono więc dla oszacowania efektu netto oprzeć się wyłącznie o dane dotyczące 
wypadków i incydentów, bez wydzielenia wypadków śmiertelnych. 

Układ komunikacyjny Polski Wschodniej ulega intensywnym przeobrażeniom, wymaga to 
uwzględnienia inwestycji, które wcześniej nie istniały, takich jak droga ekspresowa S17 i jej 
spodziewane, szerokie oddziaływanie. 

Odrębnym problemem okazało się pozyskanie danych o charakterze Big Data, pochodzących, jak 
wstępnie zakładano, z aplikacji Google Maps oraz Koleo. Niestety w przypadku obu aplikacji nie 
jest możliwe uzyskanie danych historycznych, szczególnie jeżeli chodzi o czasy przejazdu, 
jedynie danych aktualnych na rok 2019. Google nie posiada przy tym danych o transporcie 
kolejowym. 

W przypadku Koleo posiadane dane pozwalałyby na uzyskanie danych rozkładowych 
z marginesem wynoszącym ok. 1,5 roku wstecz dla PKP Intercity i nieco większym dla Przewozów 
Regionalnych. W przypadku informacji handlowych Koleo operuje na aktualnych cennikach i nie 
jest możliwe odtworzenie również starych informacji cennikowych. Dostępne są jedynie dane 
aktualne na rok 2019. Ponadto jakość bazy danych jest zróżnicowana w zależności od tego czy 
oferta danego przewoźnika jest dostępna w Koleo – stosunkowo słabiej jest oceniana jakość 
danych dotycząca Kolei Mazowieckich czy Arriva RP. 

Dużą trudnością obarczone jest uzyskanie danych o pracy przewozowej. Nie istnieje jedna 
centralna baza, o ile PKP Intercity używa sytemu PASA, Przewozy Regionalne posiadają swój 
własny system. Przewoźnicy posiadają również własną macierz przemieszczeń i własny system 
statystyczny. Dane te są trudno porównywalne. Nie jest możliwe uzyskanie danych dotyczących 
pasażerokilometra w podziale na poszczególne odcinki linii kolejowych, ponieważ systemy które 
raportują tego typu dane nie potrafią odnieść tych informacji do szczegółowej trasy przejazdu. 
Możliwe jest tylko odniesienie się do punktu początkowego i końcowego (pomiędzy danymi 
stacjami). Stąd zdecydowano, że jedynym realnym sposobem pozyskania danych o pracy 
przewozowej jest pozyskanie ich z modelu ruchu będącego w posiadaniu zarządcy 
infrastruktury. Zwłaszcza, że jak najbardziej możliwe jest pozyskanie takich danych za rok 2016. 
Przy założeniu że model ruchu będzie nadal rozwijany przez CUPT, powinno to umożliwić 
porównywalność danych w badaniu ex post.  

Na zakończenie należy wspomnieć o utrudnieniach związanych z funkcjonowaniem Urzędów 
Marszałkowskich. W kilku przypadkach po wyborach samorządowych nastąpiła częściowa 
wymiana kadr odpowiedzialnych za kwestie transportowe. Projektując badanie ex post, jeżeli 



 

będzie w nim uwzględniony element jakościowy, należy uwzględnić skierowanie przez 
Zamawiającego odrębnego pisma do Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej, 
co mogłoby znacząco ułatwić realizację spotkań i wywiadów. 

Panel ekspertów został przeprowadzony 13 sierpnia 2019 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
przewoźnika towarowego, przewoźnika pasażerskiego, przedstawiciele instytucji naukowych 
związanych z kolejnictwem, rozwojem przestrzennym, badaniami ekonometrycznymi, 
przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciel Zamawiającego. Zaproszonym gościom 
przedstawiono sposób przeprowadzenia badania oraz zaprezentowano główne wnioski. Pełne 
podsumowanie przebiegu panelu ekspertów stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. 

Zasadniczo dyskusja koncentrowała się głównie wokół trzech wątków: sposobu oszacowania 
efektu netto w badaniu ex post, wpływu czynników zewnętrznych na wartości poszczególnych 
wskaźników utrwalonych w Raporcie oraz doborze par odcinków linii kolejowych w analizie PSM. 

Podkreślano, że dla efektu netto najważniejszym wskaźnikiem jest praca przewozowa 
w transporcie pasażerskim i towarowym. Tymczasem na pracę przewozową wpływ mają przede 
wszystkim czynniki zewnętrzne o różnym charakterze. Za najważniejsze zostały uznane polityka 
organizatora przewozów (marszałków województw) na kształt przewozów regionalnych, polityka 
organizatora krajowego (minister właściwy do spraw kolei) na kształt przewozów dalekobieżnych 
czy też pojawiające się w województwach nowe inwestycje transportowe lub inwestycje 
przemysłowe. 

Odnośnie procesu „parowania” podobnych odcinków linii kolejowych metodą PSM wskazywano 
na ograniczenia metod statystycznych, co w niektórych przypadkach może skutkować wyborami 
dyskusyjnymi pod kątem branżowej znajomości sieci kolejowej lub ograniczenia w wyborze dla 
linii, dla których dany parametr (np. parametr ruchowy) posiada wartość zerową. Podkreślano 
również znaczenie czynników takich jak przebieg geograficzny czy profil wysokościowy linii 
kolejowej, które nie zawsze dają się skwantyfikować metodami statystycznymi, a które mogą 
mieć istotny wpływ na próbę oszacowania wpływu interwencji w badaniu ex post. Istotną kwestią 
poruszaną w tym kontekście było również ryzyko podjęcia różnego typu interwencji mających 
wpływ na parametry linii kolejowych na odcinkach linii kolejowych będących odcinkami 
referencyjnymi. Jest to ryzyko nie zawsze łatwe do przewidzenia, biorąc pod wagę skalę 
przekształceń na polskiej sieci kolejowej, jednocześnie jednak w takiej sytuacji można przyjąć, że 
stan kontrfaktyczny powinien oznaczać nie brak interwencji, lecz interwencję alternatywną (np. 
remont z środków budżetowych lub projekt RPO). 

W przypadku przeglądu wskaźników, które posłużyły do utrwalenia stanu sprzed interwencji, 
eksperci zwracali uwagę na znaczący wpływ czynników zewnętrznych np. na punktualność, ceny 
biletów czy kwestie bezpieczeństwa, co w niektórych przypadkach może wpływać na 
niedoszacowanie lub przeszacowanie efektu netto. 

Ze względu na powyższe ryzyka Wykonawca zdecydował o dołączeniu do niniejszego raportu 
surowych baz danych, które zostały pozyskane głównie od zarządcy infrastruktury kolejowej 
i które powinny zabezpieczyć badanie ex post i umożliwić przeprowadzenie alternatywnego 
parowania, w przypadku, w którym zaszłyby nieprzewidzianie okoliczności na odcinkach 
referencyjnych o skali większej, niż taka która może być uznana za sytuację kontrfaktyczną. Będą 
to: 



 
 

• baza danych dotycząca opóźnień na sieci PKP PLK za rok 2016; 
• baza danych Obliko/SOLK (obciążenie linii kolejowych) za rok 2016; 
• tabelaryczny rozkład jazdy 2016/17; 
• cenniki PKP PLK wraz z wykazem linii kolejowych wraz z ich kategoriami i stawkami 

dostępu za rok 2016; 
• model kosztowy; 
• baza danych dot. bezpieczeństwa na liniach kolejowych w roku 2016. 

  



 

W ramach pilotażu analizy metodą PSM poddano parowaniu następujące odcinki linii 
kolejowych7: 

• 25H – Skarżysko-Kamienna – Ożarów Cementownia; 
• 25J – Ożarów Cementownia – Sandomierz; 
• 31A – Siedlce – Czeremcha8; 
• 31B – Czeremcha – Hajnówka9; 
• 32A – Czeremcha – Białystok Stadion; 
• 32B – Białystok Stadion – Białystok; 
• 52A – Lewki – Hajnówka; 
• 68A – Lublin – Stalowa Wola Rozwadów; 
• 216A – Działdowo – Nidzica; 
• 216B – Nidzica – Olsztynek; 
• 216C – Olsztynek – Olsztyn Główny; 
• 219C – Szczytno – Pisz; 
• 219D – Pisz – Ełk. 

Wzajemne podobieństwo tych odcinków próbowano określić za pomocą następujących 
zmiennych (oraz ich wartości sprzed rozpoczęcia interwencji, tj. za 2016 r.): 

• obciążenie odcinka ruchem pociągów towarowych [pockm]; 
• obciążenie odcinka ruchem pociągów pasażerskich [pockm]; 
• kategoria cennikowa10 odcinka dla pociągów towarowych [od 1 do 5]; 
• kategoria cennikowa odcinka dla pociągów pasażerskich [od 1 do 5]; 
• średnie dochody własne gmin, przez które przebiega dany odcinek [zł/os.]. 

W kolejnych krokach: 

• dokonano podziału zbioru odcinków na te poddane interwencji i pozostałe, na podstawie 
czego stworzono zmienną binarną, gdzie wartość 1 oznacza przeprowadzenie interwencji na 
danym odcinku; 

• obliczono Propensity Score dla wszystkich odcinków linii kolejowych przy uwzględnieniu 
wymienionych powyżej zmiennych parujących; 

• uszeregowano odcinki według wartości Propensity Score; 
• dla każdego odcinka poddanego interwencji poszukiwano odcinka kontrfaktycznego 

o zbliżonej wartości Propensity Score. 

W wyniku powyższych analiz udało się każdemu z 13 odcinków poddanych interwencji 
przyporządkować odcinek kontrfaktyczny o podobnej charakterystyce. Listę par odcinków 
otrzymanych w wyniku analizy PSM przedstawia Tabela 9. 

 



 
 

25H-IZ SKARŻYSKO KAM. SKARŻYSKO KAMIENNA - OŻARÓW CEMENTOWNIA 13B-IZ SIEDLCE JASIENICA - KĘDZIERAK 

25J-IZ SKARŻYSKO KAM. OŻARÓW CEMENTOWNIA - SANDOMIERZ 281E-IZ OSTRÓW WLKP. JAROCIN - WRZEŚNIA 

31A-IZ BIAŁYSTOK SIEDLCE – CZEREMCHA 203G-IZ ZIELONA GÓRA KRZYŻ - GORZÓW WIELKOPOLSKI 

31B-IZ BIAŁYSTOK CZEREMCHA - HAJNÓWKA 26A-IZ LUBLIN ŁUKÓW - STAWY 

32A-IZ BIAŁYSTOK CZEREMCHA - BIAŁYSTOK STADION 108C-IZ RZESZÓW  JASŁO - NOWY ZAGÓRZ 

32B-IZ BIAŁYSTOK BIALYSTOK STADION - BIAŁYSTOK 72A-IZ LUBLIN ZAWADA - ZAMOŚĆ 

52A-IZ BIAŁYSTOK LEWKI – HAJNÓWKA 41B-IZ OLSZTYN OLECKO - GOŁDAP 

68A-IZ LUBLIN LUBLIN - STALOWA WOLA ROZWADÓW 405C-IZ SZCZECIN SZCZECINEK - SŁUPSK 

216A-IZ OLSZTYN DZIAŁDOWO – NIDZICA 275E-IZ WROCŁAW MIŁKOWICE - ŻAGAŃ 

216B-IZ OLSZTYN NIDZICA – OLSZTYNEK 201C-IZ BYDGOSZCZ MAKSYMILIANOWO - WIERZCHUCIN 

216C-IZ OLSZTYN OLSZTYNEK - OLSZTYN GŁÓWNY 203F-IZ ZIELONA GÓRA PIŁA GŁÓWNA - KRZYŻ 

219C-IZ OLSZTYN SZCZYTNO – PISZ 210A-IZ SZCZECIN CHOJNICE - SZCZECINEK 

219D-IZ OLSZTYN PISZ – EŁK 359A-IZ ZIELONA GÓRA LESZNO - ZBĄSZYŃ 

.



 

 

Aby dokonać oszacowania efektu netto interwencji w badaniu ex post wykorzystując parowanie 
odcinków sieci linii kolejowych metodą PSM niezbędne będzie wykonanie następujących 
czynności: 

• obliczenie zmian w wartościach wskaźników pomiędzy rokiem bazowym a rokiem badania 
ujętym w badaniu ex post; 

• obliczenie różnic w wielkościach zmian w ramach par odcinków linii kolejowych (sytuacji 
kontrfaktycznych); 

• określenie wysokości efektów netto dla jednostek poddanych interwencji (grupy 
eksperymentalnej) i jednostek niepoddanych interwencji (grupy kontrolnej) – jako różnicy lub 
ilorazu.  



 
 

W ramach pilotażu analizy metodą SPSM dokonano segmentacji wszystkich powiatów Polski. 
Posłużyły do tego następujące zmienne, wytypowane na podstawie logiki interwencji, przeglądu 
literatury i wywiadów IDI: 

• gęstość sieci kolejowej [km/km2]; 
• gęstość sieci dróg publicznych [km/km2]; 
• udział ludności w wieku produkcyjnym [%]; 
• udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%]; 
• liczba średnich i dużych przedsiębiorstw na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym [szt.]. 

Gęstość sieci kolejowej i drogowej miały za zadanie oddać stopień uzbrojenia terenów 
w infrastrukturę transportową, natomiast pozostałe zmienne odzwierciedlają poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego powiatu. Przy zmienne demograficzne w większym stopniu dotyczą 
potencjału danej jednostki mogącego przełożyć się na wielkość uzyskanego efektu netto. 

W kolejnych krokach: 

• dokonano podziału powiatów na określoną liczbę segmentów na podstawie wartości 
wybranych zmiennych przed rozpoczęciem interwencji; 

• za pomocą analizy dyskryminacyjnej w ramach segmentów zidentyfikowano jednostki 
najbardziej podobne do siebie i połączono je w pary tworząc sytuacje kontrfaktyczne. 

Za właściwą segmentację oddającą charakter interwencji uznano tę uwzględniającą 5 segmentów 
(por. Rysunek 15). Pozwoliła ona uzyskać możliwie równoliczne i heterogeniczne segmenty, czyli 
wyraźnie różniące się od siebie wartościami odpowiednich cech.  

  



 

W segmentach 4 i 5 znalazły się głównie miasta na prawach powiatu, w których odnotowano 
najwyższe średnie wartości dla wszystkich zmiennych do segmentacji. Przy czym w segmencie 5 
wyższe średnie wartości zmiennych dotyczących zagęszczenia sieci infrastruktury, 
a w segmencie 4 – wyższe wartości wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego (por. Tabela 
10). Na tym tle wyróżnia się także segment 1 o stosunkowo wysokim udziale pracujących w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym i dużej liczbie przedsiębiorstw. W segmentach 2 i 3 
zaobserwowano najniższe średnie wartości zmiennych segmentacyjnych. Powiaty segmentu 2 
charakteryzują się niską gęstością sieci kolejowej, a segmentu 3 – sieci drogowej. 

W przypadku tych segmentów można również zidentyfikować zależności geograficzne. 
W segmencie 3 dominują powiaty Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur, natomiast 
w segmencie 2 – powiaty województw świętokrzyskiego i lubelskiego. 

 



 
 

0,11 0,03 0,06 0,29 0,46 

2,46 1,83 1,47 5,24 7,15 

 61,14 61,45 62,63 59,65 60,84 

35,30 21,28 26,48 58,84 39,91 

 

 

12,41 7,00 9,78 20,87 16,46 

Aby dokonać oszacowania efektu netto interwencji w badaniu ex post wykorzystując segmentację 
powiatów metodą SPSM niezbędne będzie wykonanie następujących czynności: 

• obliczenie zmian w wartościach wskaźników pomiędzy rokiem bazowym a rokiem badania 
ujętym w badaniu ex post; 

• obliczenie różnic w wielkościach zmian w ramach par powiatów (sytuacji kontrfaktycznych) 
rozumianych w tym kontekście jako efekt netto; 

• obliczenie łącznego efektu netto w całości populacji powiatów oraz w poszczególnych 
segmentach; 

• przeprowadzenie analizy regresji w celu identyfikacji determinant zmian w wartościach 
wskaźników sukcesu (we wszystkich powiatach oraz w poszczególnych, wybranych 
segmentach). 



 

W analizie regresji powinny zostać wykorzystane następujące rodzaje zmiennych: 

• zmienne objaśniane – przy czym w pojedynczym modelu może być tylko jedna zmienna 
objaśniana; wpływ zmiennych objaśniających mierzony jest w każdym modelu właśnie dla 
danej zmiennej objaśnianej – może nią być np. średnie wynagrodzenie brutto w relacji do 
średniej krajowej; 

• zmienne objaśniające – w jednym modelu może być ich dowolna liczba, aczkolwiek zmienne 
te nie mogą być ze sobą nadmiernie skorelowane. Zmienne objaśniane mogą występować 
w modelu wprost, ale mogą być również łączone w większe agregaty skorelowanych ze sobą 
zmiennych przy użyciu metod analizy czynnikowej. Przykładami takich zmiennych są 
zarówno produkty interwencji, np. długość przebudowanych linii kolejowych w powiecie, jak 
i czynniki zewnętrzne, tj. wielkość inwestycji drogowych. W toku badania ex post można 
włączyć do analizy dodatkowe czynniki zewnętrzne, jeżeli będą wskazywały na to 
okoliczności towarzyszące badaniu. 

Bazę wejściową do analizy regresji powinna stanowić baza sytuacji kontrfaktycznych, czyli par 
podobnych do siebie powiatów, nie zaś pojedynczych jednostek. Pozwala to na określenie 
rzeczywistych wkładów poszczególnych zmiennych (lub bloków zmiennych) w wariancję 
zmiennych objaśnianych. Wnioski z analizy regresji należy opracować na podstawie interpretacji 
wkładu poszczególnych zmiennych (lub bloków zmiennych) objaśniających wariancję zmiennych 
objaśnianych, tj. przyrostu wartości R2 przy włączaniu kolejnych zmiennych (lub bloków 
zmiennych) do modelu. Im większa wartość współczynnika R2 (R-kwadrat11), tym większy wkład 
danego produktu interwencji lub czynnika zewnętrznego w zmianę wartości zmiennej 
objaśnianej obrazującej pożądany efekt interwencji. Przykładową interpretację wyników zawiera 
Rysunek 16. 

 

 



 
 

Aby poprawnie oszacować efekt netto interwencji za pomocą metod kontrfaktycznych niezbędne 
było także skompletowanie bazy danych wejściowych dla możliwie wielu wskaźników 
w badanych obszarach oddziaływania.  

Pozyskiwanie danych wejściowych okazało się być najtrudniejszym etapem realizacji niniejszego 
badania, podczas którego napotkano liczne trudności administracyjne i organizacyjne. Dotyczyły 
one w szczególności: 

• braków i zmian kadrowych w strukturze administracyjnej beneficjenta skutkujących długim 
czasem oczekiwania na umówienie spotkań, wywiadów IDI czy też wyznaczenie osoby 
kontaktowej dla celów badania; 

• charakterystycznego dla PKP PLK sposobu procedowania, który przełożył się na stosunkowo 
późne przekazanie danych w stosunku do ustalonego harmonogramu lub ich nieprzekazanie; 

• trudności z ustaleniem gestora modelu ruchu zawierającego kluczowe dla niniejszego badania 
dane o pracy przewozowej, w szczególności dla transportu pasażerskiego, przez co nie było 
możliwe terminowe pozyskane danych z modelu ruchu12. 

Mając powyższe na uwadze, zidentyfikowano także ryzyka, które mogą pojawić się w toku 
realizacji badania ex post związane z dostępnością i pozyskiwaniem danych. Będzie należeć do 
nich m.in.: 

• możliwa zmiana klasyfikacji odcinków linii kolejowych skutkująca koniecznością dodatkowej 
obróbki wartości zmiennych dla roku docelowego; 

• kolejne zmiany kadrowe w strukturze beneficjenta uniemożliwiające wykorzystanie 
wypracowanych w toku badania pilotażowego dróg kontaktu; 

• (jedynie w przypadku wykorzystania danych z modelu ruchu w niniejszym badaniu) 
dodatkowa obróbka danych dotyczących pracy przewozowej wymagająca znajomości 
oprogramowania PTV Visum. 

Informacje pozyskane w czasie wywiadów z ekspertami do spraw inwestycji transportowych 
i przedstawicielami beneficjenta pozwoliły określić rok 2016 jako rok referencyjny dla wartości 
wejściowych zbieranych danych. W związku z tym dane agregowane dla lat pozyskiwano dla roku 
2016 lub rozkładu jazdy 2016/17, a dane określające stan na określony dzień – na początek 
rozkładu jazdy 2016/17 (jeżeli nie wskazano inaczej ze względu na specyfikę danej zmiennej). 

Ostatecznie utworzono dwie bazy danych wejściowych, których struktura odpowiada uzyskanym 
wynikom analiz kontrfaktycznych. Pierwsza z baz danych składa się z wartości zmiennych dla 26 
odcinków linii kolejowych (13 odcinków poddanych interwencji i odpowiadających każdemu 
z nich odcinków kontrfaktycznych), podczas gdy w drugiej bazie przyporządkowano wartości 
wejściowe zmiennych wszystkim powiatom. Odcinki linii kolejowych identyfikowano według 
klasyfikacji PKP PLK w statystyce obciążenia linii kolejowych w 2016 r., tj. przy uwzględnieniu 
numeru linii, odcinka, Zakładu Linii Kolejowych i kilometrażu. Natomiast powiatom przypisano 
kod TERYT aktualny dla 2016 r. 

Podsumowanie analizy dostępności danych wraz ze wskazaniem danych pozyskanych zawierają 
Tabela 11 i Tabela 12, odpowiednio dla bazy odcinków i bazy powiatów.  

 



 

Oddziaływanie 
transportowe 
interwencji 

Czas przejazdu pociągu 
pasażerskiego (2019) 

godz. 2019 rozkład-pkp.pl 
Średnia z czasów przejazdu wszystkich 
pociągów dla poniedziałku, 12 sierpnia 
2019 r. 

Czas przejazdu pociągu 
pasażerskiego (2016) 

godz. 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

SRJP (PKP PLK) 
Średnia z czasów przejazdu wszystkich 
pociągów dla poniedziałku, 6 czerwca 
2016 r. 

Praca przewozowa w kolejowym 
transporcie towarowym 

tkm 2016 Model ruchu Pozyskane z modelu ruchu od PKP PLK. 

Praca przewozowa w kolejowym 
transporcie pasażerskim 

paskm 2016 Model ruchu Pozyskane z modelu ruchu od PKP PLK. 

Stan 
techniczny linii 
kolejowych 

Kategoria cennikowa dla 
pociągów pasażerskich 

- 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Cennik dostępu 
do 
infrastruktury 
kolejowej PKP 
PLK 

Pozyskane wprost z załączników do 
Cennika według właściwej klasyfikacji. 

Kategoria cennikowa dla 
pociągów towarowych 

- 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Cennik dostępu 
do 
infrastruktury 
kolejowej PKP 
PLK 

Pozyskane wprost z załączników do 
Cennika według właściwej klasyfikacji. 



 
 

Dopuszczalne naciski liniowe na 1 
m bieżący toru 

t/m 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Załącznik 2.3 
do Regulaminu 
przydzielania 
tras pociągów 

Dla poszczególnych odcinków 
obliczono średnią dopuszczalnych 
nacisków ważoną długością 
fragmentów odcinków, dla których 
określono dane naciski. 

Dopuszczalne naciski dla 
lokomotywy dwuwózkowej z 
dwiema osiami (Bo Bo) 

t/oś 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Załącznik 2.2 
do Regulaminu 
przydzielania 
tras pociągów 

Dla poszczególnych odcinków 
obliczono średnią dopuszczalnych 
nacisków ważoną długością 
fragmentów odcinków, dla których 
określono dane naciski. 

Dopuszczalne naciski dla 
lokomotywy dwuwózkowej z 
trzema osiami (Co Co) 

t/oś 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Załącznik 2.2 
do Regulaminu 
przydzielania 
tras pociągów 

Dla poszczególnych odcinków 
obliczono średnią dopuszczalnych 
nacisków ważoną długością 
fragmentów odcinków, dla których 
określono dane naciski. 

Prędkość pociągów towarowych km/h 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Załącznik 2.1(T) 
do Regulaminu 
przydzielania 
tras pociągów 

Dla poszczególnych odcinków 
obliczono średnią maksymalnych 
prędkości ważoną długością 
fragmentów odcinków, dla których 
określono daną prędkość. 

Prędkość pociągów pasażerskich km/h 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Załącznik 2.1(P) 
do Regulaminu 
przydzielania 
tras pociągów 

Dla poszczególnych odcinków 
obliczono średnią maksymalnych 
prędkości ważoną długością 
fragmentów odcinków, dla których 
określono daną prędkość. 



 

Prędkość autobusów szynowych i 
EZT 

km/h 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Załącznik 2.1(A) 
do Regulaminu 
przydzielania 
tras pociągów 

Dla poszczególnych odcinków 
obliczono średnią maksymalnych 
prędkości ważoną długością 
fragmentów odcinków, dla których 
określono daną prędkość. 

Atrakcyjność 
transportu 
kolejowego 
towarowego 

Koszty przewozu ładunków w 
transporcie towarowym 

PLN 2016 
Model 
kosztowy 

Wartości pozyskano wprowadzając do 
modelu cztery zmienne określone dla 
każdego odcinka: 

• masę pociągu brutto (iloraz pracy 
przewozowej wyrażonej w brtkm 
i pracy eksploatacyjnej mierzonej 
w pockm); 

• odległość przewozu (długość 
odcinka); 

• maksymalną prędkość pociągu 
towarowego na danym odcinku; 

• stawkę dostępu do infrastruktury. 



 
 

Stawka dostępu do infrastruktury 
kolejowej 

PLN / pockm 
2016 (rozkład 
jazdy 2016/17) 

Cennik dostępu 
do 
infrastruktury 
kolejowej PKP 
PLK 

Pozyskane wprost z załączników do 
Cennika według właściwej klasyfikacji 
dla typowego pociągu towarowego na 
danym odcinku. 

Masę brutto typowego pociągu 
towarowego pozyskano poprzez iloraz 
pracy przewozowej wyrażonej w brtkm 
i pracy eksploatacyjnej mierzonej 
w pockm. 

Cena minimalna przejazdu 
pociągiem regionalnym 

PLN 2019 Koleo 

Wartości pozyskano za pomocą 
wyszukiwarki w aplikacji Koleo poprzez 
znalezienie najniższej ceny spośród 
wszystkich połączeń kolejowych 
pomiędzy skrajnymi przystankami 
osobowymi danego odcinka. 
Wyszukiwanie przeprowadzono dla 
całej doby (poniedziałku, 12 sierpnia 
2019 r.). 



 

Cena minimalna przejazdu 
pociągiem dalekobieżnym 

PLN 2019 Koleo 

Wartości pozyskano za pomocą 
wyszukiwarki w aplikacji Koleo poprzez 
znalezienie najwyższej ceny spośród 
wszystkich połączeń kolejowych 
pomiędzy skrajnymi przystankami 
osobowymi danego odcinka. 
Wyszukiwanie przeprowadzono dla 
całej doby (poniedziałku, 12 sierpnia 
2019 r.). 

Mediana cen przejazdu 
pociągiem pasażerskim 

PLN 2019 Koleo 

Wartości pozyskano za pomocą 
wyszukiwarki w aplikacji Koleo poprzez 
obliczenie mediany cen wszystkich 
połączeń kolejowych pomiędzy 
skrajnymi przystankami osobowymi 
danego odcinka. Wyszukiwanie 
przeprowadzono dla całej doby 
(poniedziałku, 12 sierpnia 2019 r.). 

Częstotliwość pociągów 
pasażerskich 

poc. /dobę 2016 
SOLK (PKP 
PLK) 

Wartości pozyskano dzieląc roczną 
pracę eksploatacyjną pociągów 
pasażerskich przez długość odcinka, 
a następnie przez liczbę dni w roku. 

Częstotliwość pociągów 
towarowych 

poc. /dobę 2016 
SOLK (PKP 
PLK) 

Wartości pozyskano dzieląc roczną 
pracę eksploatacyjną pociągów 
towarowych przez długość odcinka, 
a następnie przez liczbę dni w roku. 



 
 

Najkrótszy czas przejazdu drogą 
po odcinkach alternatywnych 

min. 2019 Google Maps 

Wartości pozyskano za pomocą 
wyszukiwarki Google Maps poprzez 
znalezienie najkrótszego czasu 
przejazdu pomiędzy centrami 
(wskazywanymi przez Google Maps) 
miejscowości, w których znajdują się 
skrajne przystanki osobowe danego 
odcinka.  

Wyszukiwanie przeprowadzono dla 
poniedziałku, 12 sierpnia 2019 r., dla 
wyjazdu o godzinie 8:0013. 

Średni czas przejazdu drogą po 
odcinkach alternatywnych 

min. 2019 Google Maps 

Wartości pozyskano za pomocą 
wyszukiwarki Google Maps poprzez 
znalezienie środka przedziału czasu 
przejazdu pomiędzy centrami 
(wskazywanymi przez Google Maps) 
miejscowości, w których znajdują się 
skrajne przystanki osobowe danego 
odcinka.  

Wyszukiwanie przeprowadzono dla 
poniedziałku, 12 sierpnia 2019 r., dla 
wyjazdu o godzinie 8:00. 

 



 

Najdłuższy czas przejazdu drogą 
po odcinkach alternatywnych 

min. 2019 Google Maps 

Wartości pozyskano za pomocą 
wyszukiwarki Google Maps poprzez 
znalezienie najdłuższego czasu 
przejazdu pomiędzy centrami 
(wskazywanymi przez Google Maps) 
miejscowości, w których znajdują się 
skrajne przystanki osobowe danego 
odcinka.  

Wyszukiwanie przeprowadzono dla 
poniedziałku, 12 sierpnia 2019 r., dla 
wyjazdu o godzinie 8:00. 

Punktualność pociągów 
pasażerskich 

min. 2016 

Raport o 
kodach 
opóźnień wg 
stacji 
wprowadzenia 
(PKP PLK)  

Wartości pozyskano poprzez obliczenie 
rocznej sumy opóźnień wszystkich 
pociągów pasażerskich na odcinkach 
pomiędzy relacją początkową 
i końcową. 

Punktualność pociągów 
towarowych 

min. 2016 

Raport o 
kodach 
opóźnień wg 
stacji 
wprowadzenia 
(PKP PLK) 

Wartości pozyskano poprzez obliczenie 
rocznej sumy opóźnień wszystkich 
pociągów towarowych na odcinkach 
pomiędzy relacją początkową 
i końcową. 



 
 

Oddziaływanie 
interwencji 
w zakresie 
bezpieczeństwa 

Liczba wypadków i poważnych 
wypadków 

szt. 2016 
Wykaz zdarzeń 
(PKP PLK) 

Wartości pozyskano sumując dla roku 
zdarzenia dla poszczególnych 
odcinków w kategoriach A i B. 

Liczba incydentów szt. 2016 
Wykaz zdarzeń 
(PKP PLK) 

Wartości pozyskano sumując dla roku 
zdarzenia dla poszczególnych 
odcinków w kategorii C. 

Liczba zdarzeń obciążających 
PKP PLK S.A.  

szt. 2016 
Wykaz zdarzeń 
(PKP PLK) 

Wartości pozyskano sumując dla roku 
zdarzenia dla poszczególnych 
odcinków, dla których przypisano 
przyczynę zdarzenia automatykę 
i telekomunikację, eksploatację lub 
kwestie utrzymaniowo-naprawcze PKP 
PLK. 

 



 

Oddziaływanie 
społeczno-
gospodarcze 
interwencji 

Dochody własne gmin 
w przeliczeniu na mieszkańca 

PLN 2016 BDL GUS 
Wartości pozyskano wprost z BDL 
GUS. 

Produkcja sprzedana przemysłu 
w przeliczeniu na mieszkańca 

PLN 2016 BDL GUS 
Wartości pozyskano wprost z BDL 
GUS. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego % 2016 BDL GUS 
Wartości pozyskano wprost z BDL 
GUS. 

Liczba pracujących na 1000 
ludności 

os. 2016 BDL GUS 
Wartości pozyskano wprost z BDL 
GUS. 

Średnie wynagrodzenie brutto 
w relacji do średniej krajowej 

PLN 2016 BDL GUS 
Wartości pozyskano wprost z BDL 
GUS. 

Zmienna 
objaśniająca 

Długość przebudowanych linii 
kolejowych – tylko POPW 

km 

2014 jako rok 
bazowy w SL2014 
(wartość bazowa 
wynosi 0) 

SL2014 (do 
weryfikacji 
na podstawie 
danych 
wektorowych 
PKP PLK) 

Pozyskano wartość docelową 
wskaźnika dla inwestycji w rejonie 
Magistrali Wschodniej finansowanych 
z POPW oraz ze wszystkich programów 
operacyjnych. 

Do weryfikacji w toku badania ex post 
na podstawie SL2014, jaką wartość 
wskaźnika udało się osiągnąć od 
początku realizacji projektu. 



 
 

Długość przebudowanych linii 
kolejowych – cała Magistrala 
Wschodnia 

km 

2014 jako rok 
bazowy w SL2014 
(wartość bazowa 
wynosi 0) 

SL2014 (do 
weryfikacji 
na podstawie 
danych 
wektorowych 
PKP PLK) 

Pozyskano wartość docelową 
wskaźnika dla inwestycji w rejonie 
Magistrali Wschodniej finansowanych 
ze wszystkich PO. 

Do weryfikacji w toku badania ex post 
na podstawie SL2014, jaką wartość 
wskaźnika udało się osiągnąć od 
początku realizacji projektu. 

Wpływ 
interwencji na 
zrównoważony 
rozwój 

Ocena jakości powietrza – PM10 - 2016 
Modelowanie 
na potrzeby 
ocen (GIOŚ) 

Pozyskano wartości w oparciu o 
interpretację graficznych wyników 
modelowania dla wskaźnika pyłów 
PM10 (36. maksymalne dobowe 
stężenie) według klasyfikacji w skali 
ocen od 1-11. 

Ustalono powierzchnię powiatu, dla 
której przypisano daną ocenę, po czym 
obliczono średnią ocen ważoną 
wielkością powierzchni. 



 

Ocena jakości powietrza – PM2,5 - 2016 
Modelowanie 
na potrzeby 
ocen (GIOŚ) 

Pozyskano wartości w oparciu 
o interpretację graficznych wyników 
modelowania dla wskaźnika pyłów 
PM2,5 (stężenie średnioroczne) według 
klasyfikacji w skali ocen od 1-11. 

Ustalono powierzchnię powiatu, dla 
której przypisano daną ocenę, po czym 
obliczono średnią ocen ważoną 
wielkością powierzchni. 

Czynnik 
zewnętrzny 
w stosunku do 
interwencji 

Długość wybudowanych 
i przebudowanych dróg 
ekspresowych 

km 

2014 jako rok 
bazowy w SL2014 
(wartość bazowa 
wynosi 0) 

SL2014 

Wartość dla inwestycji finansowanych 
z pozostałych programów 
operacyjnych należy pozyskać w toku 
badania ex post. 

Wielkość ruchu drogowego – 
drogi krajowe 

poj./dobę/km 2015 GPR 2015 

Wartości zostały pozyskane poprzez 
przyporządkowanie wartości SDR dla 
odcinków dróg (oddzielnie dróg 
krajowych i wojewódzkich) do 
powiatów, a następnie podzielono 
przez sumę długości dróg danej 
kategorii w powiecie. 

Wartość końcową należy pozyskać 
z GPR 2020. 



 
 

Wielkość ruchu drogowego – 
drogi wojewódzkie 

poj./dobę/km 2015 GPR 2015 

Wartości zostały pozyskane poprzez 
przyporządkowanie wartości SDR dla 
odcinków dróg (oddzielnie dróg 
krajowych i wojewódzkich) do 
powiatów, a następnie podzielono 
przez sumę długości dróg danej 
kategorii w powiecie. 

Wartość końcową należy pozyskać 
z GPR 2020. 
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Czy i w jakim stopniu inwestycje transportowe 
realizowane w ramach III osi priorytetowej POPW 
2014-2020 mają wpływ na skrócenie czasu 
przejazdu na poziomie regionu/kraju (między 
ośrodkami wojewódzkimi)? 

Średni czas przejazdu koleją między ośrodkami 
wojewódzkimi Polski Wschodniej 

Czas przejazdu pociągu pasażerskiego (2019) 

Czas przejazdu pociągu pasażerskiego (2016) 

Punktualność pociągów pasażerskich  

Punktualność pociągów towarowych 

Oszacowanie efektu brutto 

Oszacowanie efektu netto dla odcinków linii 
kolejowych (PSM) 

W jakim stopniu inwestycje z III osi priorytetowej 
POPW 2014-2020 wpływają na rozbudowę sieci 
kolejowej i płynność ruchu oraz na zmianę 
przepustowości w miejscach o największym 
natężeniu ruchu kolejowego (wskaźnik kolejowej 
dostępności transportowej)? 

Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej 
(syntetyczny) dla makroregionu 

Oszacowanie efektu brutto 



 

Czy i w jaki sposób projekty POPW wpływają 
na konkurencyjność transportu kolejowego 
w makroregionie Polski Wschodniej? (m.in. 
poprzez wpływ na stan eksploatowanej 
infrastruktury kolejowej)  

Praca przewozowa w kolejowym transporcie pasażerskim  

Praca przewozowa w kolejowym transporcie towarowym 

Kategoria cennikowa dla pociągów pasażerskich 

Kategoria cennikowa dla pociągów towarowych 

Dopuszczalne naciski liniowe na 1 metr bieżący toru 

Dopuszczalne naciski dla lokomotywy dwuwózkowej z 
dwiema osiami (Bo Bo) 

Dopuszczalne naciski dla lokomotywy dwuwózkowej z 
trzema osiami (Co Co) 

Prędkość pociągów towarowych 

Prędkość pociągów pasażerskich 

Prędkość autobusów szynowych i EZT 

Oszacowanie efektu brutto 

Oszacowanie efektu netto dla odcinków linii 
kolejowych (PSM) 

Czy i w jakim stopniu inwestycje z III osi 
priorytetowej POPW 2014-2020 wpływają na 
poprawę dostępności komunikacyjnej miast 
makroregionu Polski Wschodniej? 

Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej 
(syntetyczny) dla makroregionu 

Oszacowanie efektu brutto 

Jaki jest wpływ ekonomiczny inwestycji 
kolejowych na koszty ruchu (w tym efekt netto)? 

Koszty przewozu ładunków w transporcie towarowym 
Oszacowanie efektu netto dla odcinków linii 
kolejowych (PSM) 



 
 

Jaki jest wpływ nowej infrastruktury kolejowej na 
aktywność gospodarczą w jej bliskim otoczeniu? 
Czy nowopowstała infrastruktura kolejowa 
„przyciąga” kolejne inwestycje w makroregionie 
Polski Wschodniej? Czy jest jakiś wpływ na 
obszary strategicznej interwencji wskazane w 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)? 

Dochody własne gmin na mieszkańca 

Produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Średnie wynagrodzenie brutto w relacji do średniej 
krajowej 

Oszacowanie efektu netto dla powiatów (SPSM) 

Jaki jest obszar oddziaływania infrastruktury 
kolejowej budowanej w ramach III osi 
priorytetowej POPW 2014-2020? 

Dochody własne gmin na mieszkańca 

Produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Średnie wynagrodzenie brutto w relacji do średniej 
krajowej 

Oszacowanie efektu netto dla powiatów (SPSM) 

Czy bezpieczeństwo użytkowników ruchu 
kolejowego w makroregionie Polski Wschodniej 
dzięki realizowanym projektom w ramach osi III 
POPW 2014-2020 uległo zmianie? W jakim 
stopniu? 

Liczba rannych w wypadkach w ruchu kolejowym 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków w ruchu kolejowym 

Liczba wypadków (zdarzeń) w ruchu kolejowym 

Liczba wypadków i poważnych wypadków 

Liczba incydentów 

Liczba zdarzeń obciążających PKP PLK S.A. 

Oszacowanie efektu brutto 

Oszacowanie efektu netto dla odcinków linii 
kolejowych (PSM) 



 

Jaki jest wpływ inwestycji z III osi priorytetowej 
POPW 2014-2020 na zrównoważony rozwój? 

Dochody własne gmin na mieszkańca 

Produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Średnie wynagrodzenie brutto w relacji do średniej 
krajowej 

Liczba pracujących na 1000 ludności 

Ocena jakości powietrza - PM10 

Ocena jakości powietrza - PM2,5 

Oszacowanie efektu netto dla powiatów (SPSM) 

Jaka jest europejska wartość dodana 
realizowanych inwestycji? 

Dochody własne gmin na mieszkańca 

Produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Średnie wynagrodzenie brutto w relacji do średniej 
krajowej 

Oszacowanie efektu netto dla powiatów (SPSM) 

Porównanie efektu netto w wielkością efektu brutto 
w Unii Europejskiej 

Jakie działania komplementarne wpływają lub 
mogą wpłynąć w przyszłości na zwiększanie 
oddziaływania realizowanej inwestycji? 

Cena minimalna przejazdu pociągiem regionalnym 

Cena minimalna przejazdu pociągiem dalekobieżnym 

Mediana cen przejazdu pociągiem pasażerskim 

Częstotliwość pociągów pasażerskich 

Częstotliwość pociągów towarowych 

Stawka dostępu do infrastruktury w transporcie 
towarowym 

Porównanie wartości wskaźników kontekstowych 



 
 

Jakie działania w otoczeniu wpływają lub mogą 
wpłynąć w przyszłości na obniżenie 
oddziaływania realizowanej inwestycji? 

Cena minimalna przejazdu pociągiem regionalnym 

Cena minimalna przejazdu pociągiem dalekobieżnym 

Mediana cen przejazdu pociągiem pasażerskim 

Częstotliwość pociągów pasażerskich 

Częstotliwość pociągów towarowych 

Stawka dostępu do infrastruktury w transporcie 
towarowym 

Najkrótszy czas przejazdu drogą po odcinkach 
alternatywnych 

Średni czas przejazdu drogą po odcinkach alternatywnych 

Najdłuższy czas przejazdu drogą po odcinkach 
alternatywnych 

Porównanie wartości wskaźników kontekstowych 

Czy inwestycje w ramach III OP POPW wpłynęły 
na zwiększenie wykorzystania całości transportu 
publicznego w województwach Polski 
Wschodniej? 

Wskaźnik wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich 

Wskaźnik wykorzystania transportu autobusowego w 
przewozach pasażerskich 

Oszacowanie efektu brutto 
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