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1 Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie „Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami 
transportu”, zwanego dalej Studium, stanowi uzupełnienie analiz przeprowadzonych dla potrzeb 
planowania i rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.  

Głównym celem Studium jest wskazanie zmian w transporcie, głównie kolejowym, które 
przyczyniłyby się do stworzenia sprawnego i przyjaznego użytkownikowi multimodalnego systemu 
transportowego opartego na pasażerskim transporcie kolejowym. Propozycje te będą w głównej 
mierze skupiały się wokół przystanków i stacji kolejowych, które są dla podróżnych zarówno 
miejscem rozpoczęcia/zakończenia podróży jak i punktem przesiadkowym. Z tej właśnie przyczyny 
główny nacisk położony jest na zwiększanie dostępności przystanków/stacji kolejowych oraz ich 
integracji z innymi środkami transportu. Integracja transportu dotyczy nie tylko aspektu 
przestrzennego, a więc zorganizowania dogodnego sytemu przesiadek i dojść z punktu widzenia 
podróżnego, który musi przesiąść się z jednego środka komunikacji do drugiego lub dotrzeć na 
miejsce rozpoczęcia podróży. Powinna być ona również rozpatrywana pod kątem organizacyjnym, 
operacyjnym, rozkładowym, informacyjnym, taryfowym, geograficznym i społecznym. 

Wyniki przeprowadzonych w Studium analiz w postaci postulowanych zmian będą leżały w gestii 
zarówno operatorów jak i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, a więc jednostek 
samorządu terytorialnego, na których terenie zlokalizowane są stacje/przystanki kolejowe oraz 
Spółek PKP S. A. 

Zakres Studium obejmuje następujące linie kolejowe w województwie łódzkim: 

 linia kolejowa nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku: granica województw mazowieckiego 
i łódzkiego – granica województw łódzkiego i śląskiego; 

 linia kolejowa nr 3 Warszawa – Kunowice na odcinku: granica województw mazowieckiego 
i łódzkiego – granica województw łódzkiego i wielkopolskiego; 

 linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie: stacja kolejowa Opoczno Południe; 
 linia kolejowa nr 11 Skierniewice – Łowicz Główny; 
 linia kolejowa 14 Łódź Kaliska-Tuplice na odcinku: Łódź Kaliska – granica województw 

łódzkiego i wielkopolskiego; 
 linia kolejowa nr 15 Bednary – Łowicz Przedmieście; 
 linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew – Kutno; 
 linia kolejowa nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki; 
 linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna na odcinku: Kutno – granica województwa 

łódzkiego i kujawsko-pomorskiego; 
 linia kolejowa nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom na odcinku: Tomaszów Mazowiecki – 

granica województwa łódzkiego i mazowieckiego; 
 linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – Dębica na odcinku: Łódź Kaliska – granica województw 

łódzkiego i świętokrzyskiego; 
 linia kolejowa nr 33 Kutno – Brodnica na odcinku Kutno – granica województw łódzkiego 

i mazowieckiego; 
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 linia kolejowa nr 181 Herby Nowe – Oleśnica na odcinku granica województw opolskiego 
i łódzkiego – granica województw łódzkiego i wielkopolskiego; 

 linia kolejowa nr 534 Koluszki – Mikołajów; 
 linia kolejowa nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew. 

W opracowanym dokumencie uwzględniono również opracowane pilotażowe „Studium Integracji 
Transportu Kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych 15, 531 Łódź 
Kaliska – Zgierz – Łowicz Główny”. 

Linie wchodzące w zakres opracowania Studium zostały zaprezentowane na mapie (Ilustracja 1). 
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Ilustracja 1. Zakres opracowania „Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu”. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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2 Struktura dokumentu 

Zakres opracowania Studium obejmuje dużą liczbę linii kolejowych oraz leżących na nich stacji 
i przystanków kolejowych, co wiąże się z dużym obszarem analizy rozproszonym lokalizacyjnie na 
terenie województwa łódzkiego. W celu systematyzacji dokumentu obszar opracowania podzielono 
na terytorium funkcjonowania strefy A Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Łódź, Zgierz, Pabianice) oraz 
osiem korytarzy odzwierciedlających główne kierunki podróżowania potoków pasażerskich. Podział 
ten w zamyśle Wykonawcy przyczyni się do przejrzystości analiz oraz ułatwi poruszanie się po 
dokumencie. 

Dokument został opracowany w podziale 3-stopniowym. 

1. Poziom 1 – dokument główny zawierający podstawowe założenia i informacje/analizy 
dotyczące całego zakresu opracowania (niniejszy dokument); 

2. Poziom 2 – dokumenty sporządzone oddzielnie dla każdego korytarza oraz dokument 
podsumowujący i uzupełniający dla „Studium integracji transportu kolejowego z innymi 
środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 531” (tomy); 

3. Poziom 3 – karty stacji będące wynikiem przeprowadzonych prac terenowych oraz analiz, 
zawierające wnioski w postaci propozycji zmian w celu integracji transportu wraz z ich 
kosztami, sporządzone osobno, dla każdej stacji i przystanku kolejowego (załączniki). 

Mapa prezentującą podział dokumentu na korytarze oraz odpowiadające im załączniki przedstawiona 
jest na Ilustracja 2. 
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Ilustracja 2. Podział opracowania na korytarze oraz odpowiadające im załączniki. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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3 Metodologia opracowania 

 Analiza potencjału demograficznego  

Analiza potencjału demograficznego obszarów położonych wzdłuż linii kolejowych polegała na 
określeniu liczby ludności w 2013 r., gęstości zaludnienia oraz jej zróżnicowania a także pokazaniu 
dynamiki zmian ludnościowych w latach 2003 – 2013 r. Dane potrzebne do analizy pobrane zostały 
z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Obszar analizy obejmował wszystkie 
gminy, przez które przebiega linia kolejowa oraz obszary w odległości ok. 10 km w kierunku 
prostopadłym do przebiegu linii kolejowej po każdej stronie.  

 Prognoza liczby ludności w latach 2015, 2020 i 2030 

W Banku Danych Lokalnych GUS dostępne są prognozy liczby ludności dla lat 2015, 2020, 2030 na 
poziomie powiatów. Ze względu na brak takich danych na poziomie gmin przystąpiono do wyliczenia 
tych wartości na podstawie liczby ludności w latach 2003-2013 na poziomie powiatów i gmin 
pobranych z BDL GUS.  

Na wstępie obliczony został stosunek liczby ludności w roku 2013 do liczby ludności w roku 2003 dla 
każdej gminy w województwie łódzkim. Następnie obliczono pierwiastek dziesiątego stopnia 
z uzyskanej wartości, ponieważ pod uwagę brano zmianę liczby ludności w dziesięciu latach 
(2003-2013). W kolejnym kroku, podniesiono wartość pierwiastka do potęgi drugiej (rok 2015, dwa 
lata później), siódmej (rok 2020, siedem lat później) oraz siedemnastej (rok 2030, siedemnaście lat 
później). Miało to na celu określenie wartości współczynnika użytego następnie do wyliczenia 
prognozowanej liczby ludności dla lat 2015, 2020 oraz 2030 w każdej gminie. Suma liczby ludności 
w gminach każdego z powiatów dała liczbę ludności w każdym powiecie. Uzyskane w ten sposób 
prognozy liczby ludności dla powiatów porównano z wartościami prognoz pobranych z Banku Danych 
Lokalnych GUS. Obliczony stosunek obu wartości prognoz (pochodzących z Głównego Urzędu 
Statystycznego/uzyskanych w wyniku obliczeń) został wykorzystany do skorygowania obliczonych 
wcześniej wartości prognozowanej liczby ludności dla analizowanych gmin. W ten sposób uzyskano 
prognozowaną liczbę mieszkańców w latach 2015, 2020, 2030 w analizowanych gminach. 

Postępując zgodnie ze schematem obliczeniowym przedstawionym powyżej uzyskano prognozowaną 
liczbę ludności w latach 2015, 2020 oraz 2030 na terenie poszczególnych gmin.  

 Oszacowanie liczby ludności w zasięgu poszczególnych 
stacji/przystanków kolejowych 

Oszacowanie liczby ludności w zasięgu poszczególnych stacji i przystanków kolejowych 
przeprowadzono z zastosowaniem trzech wielkości bufora: 

 Bufor 1 000 m - został zastosowany do obliczenia liczby ludności w zasięgu dojścia pieszego 
dla poszczególnych stacji i przystanków kolejowych; 
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 Bufor 5 000 m – oszacowanie liczby ludności znajdującej się w zasięgu dojazdu rowerem do 
danej stacji lub przystanku kolejowego (Bike&Ride); 

 Bufor 10 000 m – obliczenie liczby ludności mogącej dojeżdżać samochodem lub środkiem 
komunikacji publicznej do danej stacji lub przystanku kolejowego (Park&Ride). 

Wyjściowymi danymi do przeprowadzenia oszacowania liczby mieszkańców w poszczególnych 
buforach odpowiednich stacji była baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO). Są to dane 
darmowe udostępniane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w postaci plików gml z podziałem na poszczególne województwa. W bazie zawarte są m. in. 
informacje dotyczące terenów zabudowanych. Są one przedstawione w postaci poligonów 
obrazujących lokalizacje i powierzchnie obszarów zajmowanych przez tego typu pokrycie terenu. Na 
podstawie tych informacji oraz danych dotyczących liczby ludności w poszczególnych gminach 
województwa łódzkiego dla roku 2014, udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, obliczono 
gęstość zaludnienia w obszarach zabudowanych dla każdej z gmin w województwie. Kolejnym 
krokiem było uzyskanie buforów o wielkości 1 km, 5 km oraz 10 km dla każdej stacji i przystanku 
kolejowego będącej częścią opracowywanego Studium. Następnie obliczono powierzchnie terenów 
zabudowanych mieszczących się w poszczególnych wielkościach buforu z podziałem na gminy, 
w których zlokalizowane są te tereny. Otrzymane powierzchnie pomnożono przez odpowiednie 
gęstości terenów zabudowanych wyznaczonych wcześniej dla poszczególnych jednostek podziału 
terytorialnego. W ten sposób otrzymano liczbę ludności przypisaną poszczególnym powierzchniom 
dla danego przystanku/stacji kolejowej z podziałem na gminy. Po dodaniu liczby mieszkańców ze 
wszystkich fragmentów dotyczących jednego stacji/przystanku kolejowego w odpowiednim buforze 
otrzymano liczbę ludności znajdującą się w danym buforze na terenie województwa łódzkiego. 
Obliczono procentowy udział powierzchni buforu każdej stacji/przystanku znajdującego się 
w województwie łódzkim. Wynikiem tych obliczeń były współczynniki, które posłużyły do obliczenia 
ostatecznej liczby ludności w buforach stacji. 

 Prognoza liczby ludności w zasięgu poszczególnych stacji/przystanków 
kolejowych 

Aby obliczyć prognozę liczby ludności w zasięgu poszczególnych stacji/przystanków kolejowych 
posłużono się wcześniejszymi obliczeniami prognoz dla gmin w województwie łódzkim (metodyka 
opisana jest w rozdziale 3.2). 

Wyjściowymi danymi była obliczona szacunkowa liczba ludności w poszczególnych buforach (1 km, 
5 km oraz 10 km) na rok 2014. Mając dane wskaźniki wzrostu dla poszczególnych gmin, na których 
terenie zlokalizowane są stacje/przystanki kolejowe oraz współczynniki korygujące wyliczono liczbę 
ludności w określonym zasięgu stacji na rok 2015, 2020 oraz 2030. 

 Plany zagospodarowania przestrzennego 

Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego gmin w obszarze opracowania oparty został na 
analizie istniejących Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
w razie istnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, w obszarze, 
których znajdują się stacje kolejowe lub przystanki osobowe. 
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Studia to dokumenty sporządzane dla obszaru całej gminy, które określają w sposób ogólny politykę 
przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania terenu. Natomiast miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego są dokumentami sporządzanymi dla części gminy lub miasta.  

Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony w formie opisowej oraz 
graficznej na wycinkach z obowiązujących Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Kolorystyka stosowana w Studiach zgodna jest z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. Załącznik ten został zamieszczony poniżej. Analiza 
polegała na przedstawieniu przeznaczenia terenu zamieszczonego w Studium.  

Dodatkowo w każdym korytarzu dodano przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego polegał 
na przeanalizowaniu terenów przyległych do kolejowych stacji i przystanków osobowych, na 
określeniu funkcji i przeznaczenia tych terenów na podstawie Studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (szczegółowe opisy wraz z mapami poglądowymi znajdują się w 
każdym tomie dla danego korytarza). Dokładny opis metodyki realizacji przeglądu znajduje się w 
rozdziale 3.5.  

W podsumowaniu przeglądu polityk zagospodarowania przestrzennego gmin skupiono się na 
wskazaniu istniejących i planowanych obszarów budownictwa mieszkaniowego (klasyfikowane 
w Studium na mapie zawierającej kierunki zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej) oraz koncentracji miejsc pracy (obszary przeznaczone 
w Studium, jako tereny przemysłowe, usługowe, produkcyjne czy magazynowe itp.)  

Podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące symbolizacji przeznaczenia terenów, 
które należy stosować na projekcie rysunku planu miejscowego. 
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Ilustracja 3. Oznaczenia barwne i literowe stosowane w planach zagospodarowania przestrzennego. 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego 
(„białe plamy”) 

Na etapie identyfikacji obszarów o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego skorzystano 
z danych dotyczących lokalizacji stacji/przystanków kolejowych oraz fragmentów sieci drogowej 
wykorzystywanej w przewozach pasażerskich. Analiza została oparta o jedną z metod geoprocesingu, 
która polegała na wyznaczeniu buforów o stałej wielkości od wyżej wspominanych fragmentów sieci 
i stacji/przystanków kolejowych. Jako wielkość buforu przyjęto 5 km. Obszary w tej odległości są 
zamieszkiwane przez osoby, mogące dotrzeć do danego miejsca odjazdu środka komunikacji 
zbiorowej rowerem lub prywatnym samochodem. Wyznaczone w ten sposób obszary odzwierciedlały 
terytorium, w którym transport kolejowy/autobusowy spełnia transportowe potrzeby mieszkańców. 
Pozostałe tereny (w obszarze opracowania) są tzw. „białymi plamami”, czyli miejscami 
nieobsługiwanymi przez publiczny transport zbiorowy. 

Osobna analiza dotyczyła dostępności stacji/przystanków kolejowych dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Zgodnie z przepisami TSI PRM1 termin „osoby o ograniczonej możliwości 

                                                             
1 TSI PRM, czyli Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu Unii dla osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej możliwości poruszania się..  
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poruszania się” oznacza wszystkie osoby, które mają trudności w korzystaniu z pociągów i związanej 
z nimi infrastruktury i obejmuje następujące kategorie osób: 

 osoby na wózkach inwalidzkich; 
 inne osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osoby cierpiące na upośledzenie 

kończyn, mające trudności z chodzeniem, osoby z dziećmi, osoby z ciężkim lub nieporęcznym 
bagażem, osoby starsze i kobiety w ciąży; 

 osoby niedowidzące i niewidzące; 
 osoby niedosłyszące i głuche; 
 osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji, tj. takie, które mają problemy 

z komunikowaniem się lub zrozumieniem języka pisanego albo mówionego, w tym osoby 
z zagranicy nieznające języka miejscowego, osoby cierpiące na trudności w komunikacji, 
osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub intelektualnym; 

 osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci). 

Upośledzenia mogą mieć charakter trwały lub czasowy i mogą być widoczne lub ukryte. 

Dostosowanie usług do obsługi takich pasażerów jest jednym z wymiarów integracji transportu 
i dotyczy sfery informacji, sprzedaży usług, infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych. 

4 Ogólna charakterystyka infrastruktury i obecnej polityki 
przewozowej województwa łódzkiego 

 Linie kolejowe 

4.1.1 Ocena sieci infrastruktury 

Województwo łódzkie cechuje niska gęstość sieci kolejowej na tle kraju wynosząca 5,8 km/km2. 
Również w zakresie długości linii kolejowych na mieszkańców województwo łódzkie plasuje się na 
ostatnich miejscach w kraju. Linie kolejowe są rozmieszczone w sposób nierównomierny – 
z przewagą obszarów wschodnich województwa. Nie zapewniają one obsługi wszystkich miast 
województwa, włączając w to takie duże ośrodki, jak Bełchatów – będący piątym pod względem 
wielkości miastem województwa. Spośród 44 miast województwa, 25 posiada dostęp do sieci 
kolejowej, zaś tylko 18 z nich ma bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa.  
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Ilustracja 4. Linie kolejowe w województwach ogółem na 100 km2. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Ilustracja 5. Linie kolejowe w województwach ogółem na 10 tysięcy ludności. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Ilustracja 6. Mapa miast w województwie łódzkim wraz z naniesioną siecią kolejową. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Stan linii kolejowych uległ w ostatnich latach nieznacznej poprawie. Dużym problemem jednak 
pozostają prędkości na szlakach, a także sposób prowadzenia remontów linii – bez podnoszenia 
prędkości do wysokości konkurencyjnej w stosunku do alternatywnych środków transportu. Wiele 
linii charakteryzuje się obniżonymi prędkościami szlakowymi, które nie przekraczają 80 km/h 
(faktycznie eksploatowane poniżej 60 km/h). Szczególnie dotyczy to linii bezpośrednio wychodzących 
z Łódzkiego Węzła Kolejowego: nr 16 na odc. Zgierz – Kutno, nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska 
Wola oraz linii nr 11 Łowicz – Skierniewice. 
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Ilustracja 7. Mapa prędkości maksymalnych na liniach kolejowych w województwie łódzkim. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie PKP PLK (2015 r.). 

W zakresie linii kolejowych użytkowanych dla celów transportu pasażerskiego – zmodernizowane 
zostały do prędkości 140 km/h linie nr 17 na odcinku Łódź Widzew – Koluszki, nr 1 na odcinku 
Koluszki – Skierniewice. Zmodernizowana została linia kolejowa nr 15 na odcinku Zgierz – Łowicz, 
zrewitalizowana linia nr 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz, inwestycje te miały charakter 
odtworzeniowy i niewystarczający – przede wszystkim z uwagi na pozostawienie tych linii jako 
jednotorowych. W kolejnych latach planowana jest modernizacja linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – 
Zduńska Wola – projekt modernizacji został uwzględniony w uchwalonym 15 września 2015 roku 
Krajowym Programie Kolejowym. Na liście rezerwowej znalazły się modernizacja dalszego odcinka tej 
linii – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, a także kluczowa dla województwa modernizacja linii nr 
16 Zgierz – Kutno. 

Dużym problemem w zakresie układu infrastruktury kolejowej jest niespójność układu łódzkiego 
węzła kolejowego. Sprawia on, iż miasto jest podzielone na dwie części – dojazd koleją od strony 
wschodniej (Warszawa, Koluszki, Skierniewice) jest możliwy jedynie do dworca Łódź Fabryczna lub 



 

25 
 

południową obwodnicą kolejową Łodzi do stacji Łódź Kaliska (przy wydłużeniu czasu przejazdu), 
natomiast od strony zachodniej – do dworca Łódź Kaliska. Od strony zachodniej, z linii nr 14, aby 
kontynuować podróż do dworca Łódź Widzew konieczna jest zmiana czoła pociągu. Obecnie 
prowadzona jest przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna, który będzie dworcem 
podziemnym. Inwestycja ta umożliwi przeprowadzenie kolejnej inwestycji – budowy podziemnego 
tunelu kolejowego, łączącego stacje Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna. Tunel udrożni przejazd w obszarze 
węzła, a także poprawi dostępność centrum miasta dla pasażerów kolei – za sprawą budowy 
przystanków w jego obszarze.  

W obszarze węzła problemem pozostaje także układ torowy linii tzw. obwodowej – niedostateczna 
przepustowość stacji kolejowej Łódź Kaliska, brak możliwości wjazdu z linii obwodowej Łódź Kaliska – 
Łódź Chojny – Łódź Widzew bezpośrednio do stacji Łódź Fabryczna bez zmiany czoła pociągu na stacji 
Łódź Widzew, a także brak możliwości wjazdu na stację Łódź Fabryczna z linii nr 16 Zgierz – Łódź 
Widzew bez zmiany czoła pociągu na stacji Łódź Widzew. Taki układ wymaga bądź inwestycji bądź 
zmian o charakterze organizacyjnym (skrócenie czasu zmiany czoła pociągu i zmiany priorytetu w 
dostępie do torów – z nadaniem priorytetu kolejom o charakterze aglomeracyjnym przed pociągami 
dalekobieżnymi).  

4.1.2 Polityka transportowa kolejowa - ocena sieci połączeń – ocena możliwości 

stworzenia multimodalnej i konkurencyjnej oferty w stosunku do transportu 

indywidualnego 

W chwili obecnej polityka inwestycyjna władz województwa i zarządcy infrastruktury umożliwi 
udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego, zwiększając dostępność miasta dla codziennych podróży do 
pracy/ na uczelnie odbywanych koleją. Budowa tunelu średnicowego zwiększy zainteresowanie 
koleją jako środkiem transportu i zwiększy powodzenie inwestycji w system transportu 
multimodalnego. Niezbędne będzie kontynuowanie inwestycji w zakresie systemu przystanków na 
linii obwodowej, związane przede wszystkim z ich integracją z systemem komunikacji miejskiej Łodzi 
– zapewnieniem możliwości szybkiej zmiany środka transportu – dzisiaj niemożliwej w przypadku 
większości istniejących przystanków: Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Radogoszcz 
Zachód, Łódź Chojny, Łódź Pabianicka (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym), Łódź Dąbrowa 
(przebudowa peronu i budowa szybkiego i bezbarierowego dojścia na przystanki komunikacji 
miejskiej, a także do zakładów pracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Dopiero pełna 
integracja transportu kolejowego i miejskiego (przestrzenna i rozkładowa) stworzy ofertę atrakcyjną 
dla pasażerów kolei. Dodatkowo należy kontynuować politykę dogęszczania sieci przystanków 
w obszarze miasta. Dużym problemem w obszarze województwa łódzkiego z punktu widzenia 
tworzenia systemu transportu jest odległość przystanków od terenów zabudowanych i brak 
centralnego położenia stacji kolejowych w obszarze miast województwa. Dotyczy to przede 
wszystkim: Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku, Łęczycy, Ozorkowa, Łowicza, Strykowa. Wydłuża to 
znacząco czas dojazdu do pracy/uczelni i obniża konkurencyjność transportu kolejowego. Niezbędne 
jest tworzenie silnego i pewnego systemu transportu dowozowego, poprawa dostępności 
przystanków kolejowych lub nawet budowa nowych odcinków linii. Jak pokazuje przykład linii R 
dowozowej w Sieradzu, która została najpierw ograniczona w zakresie najbardziej niezbędnych 
kursów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a następnie 
zlikwidowana po niespełna roku funkcjonowania, polityka przerzucania odpowiedzialności za 
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tworzenie sieci transportu multimodalnego na poszczególne gminy nie gwarantuje jej realizacji 
i stabilizacji oferty dla pasażera tak, aby mógł on swobodnie dokonać wyboru środka transportu 
innego, niż własny samochód.  

W podrozdziale wcześniejszym wspominano także już o stopniu dostępności kolei w stosunku do 
głównych miast regionu. Na chwilę obecną poza planami przebudowy linii do Bełchatowa oraz 
elektryfikacji linii do Opoczna nie ma wdrażanych do realizacji planów poszerzania sieci transportu 
kolejowego za sprawą budowy nowych linii. Pozostawia to większą część województwa bez dostępu 
do publicznego transportu zbiorowego, a tym samym poważnie zagraża jego stabilnemu rozwojowi 
gospodarczemu. Należy w obecnej perspektywie finansowej podjąć działania na rzecz poprawy 
dostępności transportu kolejowego za sprawą budowy nowych linii kolejowych lub modernizacji 
istniejących (przede wszystkim do Bełchatowa, Wielunia i Wieruszowa, Opoczna, Brzezin), a także 
uruchomienia linii autobusowych dowożących do linii kolejowych pasażerów z takich miast, jak: Rawa 
Mazowiecka, Żychlin, Zelów, Poddębice, Tuszyn i Rzgów, Pajęczno, Sulejów, Krośniewice, Przedbórz, 
Warta, Uniejów, Błaszki, Szadek. W przypadku linii przebiegających w terenie gęsto zabudowanym, 
jak w przypadku linii do Tuszyna i Rzgowa należy ewentualnie rozważyć budowę systemu tramwaju 
dwusystemowego, z uwagi na możliwość obniżenia jakości oferty za sprawą kongestii w ruchu 
drogowym – linia autobusowa musiałaby być poprowadzona do stacji Łódź Chojny, a tym samym 
istniałoby duże ryzyko opóźnień w związku z natężeniem ruchu drogowego na ulicy Rzgowskiej. 

Problemem pozostaje już wyżej wspomniany stan torowisk – pozostawienie kluczowych linii jako 
jednotorowych, co znacząco ogranicza przepustowość i uniemożliwia zwiększenie częstotliwości 
obsługi przede wszystkim typowo miejskiej linii nr 16 Zgierz – Łódź Widzew. Dodatkowo sposób 
prowadzenia dotychczasowych działań remontowych na liniach regionalnych – bez zwiększania 
prędkości przejazdu, a także niska prędkość na liniach wciąż niezmodernizowanych – takich, jak linia 
nr 16 Zgierz – Kutno, obniżają konkurencyjność przejazdu koleją w stosunku do własnego samochodu 
i sprawiają, że bez przebudowy tej linii i podniesienia jej parametrów tworzony system transportu 
multimodalnego może być nieefektywny. Dla stworzenia systemu transportu multimodalnego 
niezbędne będzie wdrożenie polityki oceny oferty (przede wszystkim czasów przejazdu) transportu 
konkurencyjnego. Szczególnie też należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z definicją transportu 
aglomeracyjnego i regionalnego, główną jego konkurencję stanowi transport indywidualny 
samochodowy, a nie istniejący już transport zbiorowy.  

 Sieć drogowa 

4.2.1 Ocena sieci infrastruktury 

Województwo łódzkie cechuje dobra dostępność drogowa. Na jego terenie znajduje się węzeł dwóch 
głównych autostrad w kraju – A1 (kierunek północ – południe) i A2 (kierunek wschód – zachód). 
Dodatkowo przez obszar województwa przebiegają drogi ekspresowe: S8 i częściowo zrealizowana 
S14. Pod względem gęstości autostrad i dróg ekspresowych województwo zajmuje drugie miejsce 
w kraju - 1,61 km/100 km2. Przez teren województwa prowadzą także drogi krajowe: 1, 91, 92, 12, 
14, 48, 60, 72, 74, 83. Rozmieszczenie dróg krajowych jest nierównomierne w obszarze województwa 
– najniższą ich gęstość można zaobserwować w południowych powiatach: wieruszowskim, 
wieluńskim, sieradzkim, piotrkowskim i radomszczańskim. Wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni 
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twardej w 2013 roku był wyższy od wskaźnika krajowego i wynosił 106,3 km/100 km2. Województwo 
ma także gęstą sieć dróg powiatowych i gminnych – czwarte miejsce w kraju (91,8 km/100 km2).  

Województwo łódzkie zajmuje 6 miejsce w kraju pod względem liczby samochodów osobowych 
przypadających na 1000 mieszkańców – liczba ta wynosi 507 samochodów/ tys. mieszkańców, co 
oznacza, że na jednego mieszkańca przypada średnio pół samochodu.  

Ilustracja 8. Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w poszczególnych województwach. 

 

Źródło: Opracowanie Własne. 

Liczba ta jest bardzo wysoka, a przy rozbudowanej sieci infrastruktury drogowej oznacza bardzo dużą 
konkurencję w stosunku do transportu kolejowego, tym bardziej, że przebieg wielu dróg 
ekspresowych i krajowych, umożliwiających rozwijanie wyższych prędkości jest styczny do linii 
kolejowych: 

 S 8 – wobec linii kolejowej nr 14 Sieradz – Łódź, 
 dawna DK nr 14 – wobec linii kolejowej nr 14 Sieradz – Łódź – oferując łatwy i szybki dojazd 

dla mieszkańców Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku i Pabianic do Łodzi, 
 autostrada A1 i DK nr 91 – wobec linii kolejowej nr 1 Piotrków Trybunalski – Koluszki i dalej 

połączenie do Łodzi – w tym przypadku połączenia kolejowe są wysoce niekonkurencyjne 
z powodu przebiegu linii przez Koluszki i wydłużenia czasu przejazdu, 

 DK nr 14 – wobec linii kolejowej nr 15 Łowicz – Łódź – oferując łatwy i szybki dojazd dla 
mieszkańców przede wszystkim Głowna i Strykowa, szczególnie w związku z odciążeniem tej 
drogi ze wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych za sprawą budowy autostrady A2 od 
węzła Stryków w kierunku Warszawy, a także modernizacji drogi nr 8 i podniesieniu jej 
standardu do drogi ekspresowej, 

 DK nr 60 i DK nr 91 – wobec linii kolejowej nr 16 Kutno – Łódź – oferując szybszy przejazd 
z Ozorkowa, Łęczycy, Witonii, 

 drogi nr 702 – Kutno – Piątek - wobec linii kolejowej nr 16 Kutno – Łódź – oferując szybszy 
przejazd z Kutna. 
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Sieć drogowa o parametrach dróg ekspresowych lub krajowych nie jest dostępna dla mieszkańców 
Koluszek i Tomaszowa Mazowieckiego (w kierunku do Łodzi). 

Ilustracja 9. Mapa sieci drogowej i kolejowej na terenie woj. Łódzkiego – elementy konkurencyjne. 

 
Źródło: Opracowanie Własne. 

Tabela 1. Porównanie czasów przejazdu* 

Trasa przejazdu Transport kolejowy Transport drogowy 

Piotrków Trybunalski – Łódź 59 min 48 min (A1 i DK 1) 

Tomaszów Mazowiecki - Łódź 
1h46 min (z przesiadką w 

Koluszkach) 
59 min (S8 i DK 12) 

Koluszki - Łódź 1h 02 min 48 min (DW 715) 

Głowno - Łódź 1h 03 min 45 min (DK 14) 
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Trasa przejazdu Transport kolejowy Transport drogowy 

Stryków - Łódź 49 min 35 min (DK 14) 

Łęczyca - Łódź 1h21 min 58 min (DK 91) 

Kutno - Łódź 1h46 min 35 min (DK 35) 

Ozorków - Łódź 1h 03 min 46 min (DK 91) 

Sieradz - Łódź 1h22 min 49 min (S8) 

Łask - Łódź 53 min 34 min (S14 i DK14) 

Źródło: Opracowanie Własne. 
* - szczegółowe analizy połączeń znajdują się w poszczególnych tomach dokumentu. 

W tabeli policzono dojazd z centrum miast regionu do skrzyżowania Piotrkowska/Mickiewicza – 
samochodem i pociągiem. Do czasu przejazdu pociągiem doliczono czas dojścia na przystanek 
autobusowy przy dworcu Łódź Kaliska i czas przejazdu autobusem do punktu docelowego (7 min). 
Należy zauważyć, iż czas przejazdu nie jest jedynym kryterium podejmowania decyzji o wyborze 
środka transportu – znaczenie ma także jego cena, ale także wygoda użytkownika, który przy 
dłuższych trasach jest bardziej skłonny podejmować decyzję o wyborze transportu zbiorowego 
w codziennym dojeździe do pracy/ na uczelnię, niż własnego samochodu – kiedy jest on zmuszony do 
koncentracji uwagi na jego prowadzeniu. Duże znaczenie ma także jakość transportu publicznego – 
w szczególności poczucie bezpieczeństwa (monitoring, zespół trakcyjny bez przedziałów) i komfort 
podróży (klimatyzacja i wyciszenie wnętrza). 

4.2.2 Polityka transportowa drogowa - ocena możliwości stworzenia multimodalnej 

i konkurencyjnej oferty w stosunku do transportu indywidualnego 

Polityka inwestycyjna w zakresie transportu od wielu lat jest nastawiona preferencyjnie w stosunku 
do transportu drogowego. Ma to swoje odzwierciedlenie w dobrze rozwiniętej sieci dróg opisanej 
powyżej, a także w rosnącej liczbie samochodów w województwie, która od 2002 do 2013 roku 
uległa podwojeniu. 
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Ilustracja 10. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców w województwie łódzkim, w latach 2002-2013. 

 

Źródło: Opracowanie Własne. 

Kontynuacja tej polityki byłaby sprzeczna z polityką transportową Unii Europejskiej, wyrażanej 
w dokumentach strategicznych, ale także w programach finansowania inwestycji. Niezbędna jest 
całkowita zmiana polityki transportowej województwa i podjęcie zdecydowanych działań na rzecz 
ograniczania inwestycji w transport drogowy i stosowania zachęt do korzystania z transportu 
zbiorowego, a także lobbing na rzecz zmiany polityki krajowej w kontekście zwiększenia inwestycji 
w rozwój transportu kolejowego.  

Bardzo istotnym elementem prowadzenia właściwej i zgodnej ze strategiami UE polityki rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego jest odpowiednia polityka transportowa miejska – wyrażająca się 
w ograniczaniu możliwości i wygody wjazdu do centrów miast samochodów osobowych, a także w 
rozwoju miejskiego transportu zbiorowego. W chwili obecnej w obszarze Łodzi rozpoczęto kilka 
inwestycji mających na celu ograniczanie swobody przemieszczania się samochodem w obszarze 
miasta (przyszłe wyłączenie odcinka ulicy Kilińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do Piłsudskiego 
z ruchu samochodowego, budowa tzw. woonerfów na ulicy 6-Sierpnia, Traugutta i Piramowicza), 
nie są to jednak przedsięwzięcia podejmowane w sposób planowy i będące elementem realizacji 
jasnej i zdefiniowanej polityki eliminacji samochodów z centrum miasta. W miastach regionu jedynie 
niektóre miasta podjęły działania na rzecz eliminacji samochodów z centrów – dotyczy to głównie 
głównych placów miast i okolicznych ulic – pozytywnym przykładem jest tutaj Sieradz, gdzie główny 
rynek miasta przekształcono w przyjazny dla mieszkańców punkt spotkań. Ograniczenia ruchu nie 
dotyczą jednak głównych dróg tych miast, często będących bardzo obciążonymi ruchem drogami 
wojewódzkimi. Dodatkowym problemem jest niewielka oferta transportu zbiorowego miejskiego 
w miastach regionu – słabo rozpropagowana, jak w przypadku Strykowa (brak informacji o rozkładzie 
jazdy komunikacji gminnej na przystankach) lub niewystarczająca, jak w przypadku Głowna. 
Transport miejski istnieje w miastach: Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianicach, Łowiczu, 
Głownie, Strykowie, Kutnie, Zgierzu, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, 
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Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Wieluniu i aglomeracji Łodzi. Po 1 linii uruchamia 
się także w Żychlinie i Głownie. W wielu przypadkach jednak liczba realizowanych kursów nie odbiega 
ilościowo od autobusowej komunikacji podmiejskiej. 

W przypadku tworzenia oferty transportu multimodalnego dużym problemem jest także oferta 
transportu miejskiego w obszarze Łodzi, oceniana przez pasażerów negatywnie w prowadzonych 
ankietach i konsultacjach społecznych. Dla stworzenia jednolitej i atrakcyjnej oferty transportu 
multimodalnego nieodzowne jest podniesienie jakości transportu miejskiego Łodzi – zwiększenie 
prędkości handlowej, wprowadzenie klimatyzowanego taboru, zwiększenie jego czystości, a także 
zwiększenie częstotliwości kursów i ich skomunikowanie z transportem kolejowym w obszarze 
węzłów multimodalnych przy przystankach.  

Na terenie województwa łódzkiego w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie 
kolejowym” wskazano 15 węzłów przesiadkowych wyznaczonych przy najważniejszych punktach 
wymiany pasażerów w województwie. W projekcie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020”, wskazano 22 węzły integracyjne, 
w tym 8 planowanych, które pokrywają się z węzłami integracyjnymi wskazanymi w planie krajowym. 

 Port lotniczy 

W obszarze miasta Łodzi znajduje się regionalne lotnisko o charakterze międzynarodowym – Port 
Lotniczy im. Władysława Reymonta, zwane popularnie Lublinkiem. Po oddaniu w 2012 roku nowego 
terminalu pasażerskiego roczna przepustowość lotniska wynosi 1,5 do 2 mln podróżnych. Liczba 
podróżnych w 2014 roku spadła jednak aż o 28% w stosunku do roku wcześniejszego i możliwości 
terminala nie są w pełni wykorzystywane. W 2014 roku port lotniczy w ruchu rejsowym obsłużył 
jedynie 214 233 pasażerów. Łącznie z ruchem czarterowym w sumie z lotniska w 2014 roku 
skorzystało 253 722 pasażerów. 

Lotnisko oferuje połączenia przewoźników typu low cost, jak i konwencjonalnych, a oferta połączeń 
jest zmienna – w zależności od polityki linii lotniczych. W chwili obecnej (2015 rok) lotnisko oferuje 
regularne połączenia do Amsterdamu, Dublina, East Midlands, Edynburga, Londynu, Monachium, 
Oslo i Pragi. Linie lotnicze Adria Airways oferują połączenia transferowe z Monachium 
i z Amsterdamu, co w sposób istotny umożliwia rozszerzenie zasięgu lotów z Łodzi. 

Port lotniczy nie jest połączony linią kolejową. Obecny terminal zaprojektowany został wraz 
z wjazdem pociągów do niego. Studia wykonalności dla połączenia portu lotniczego linia kolejową 
z linią nr 15 zostały wykonane w latach 2009-2011. Jednak zbyt wysoki koszt budowy linii (około 70 
mln zł) uniemożliwił jego realizację w perspektywie finansowej 2007-2013. Budowę linii przesunięto 
na perspektywę 2014–2020. Należy jednak zwrócić uwagę, iż z powodu niskich potoków pasażerskich 
na lotnisku na chwilę obecną inwestycja ta nie jest opłacalna w przypadku braku odpowiednich 
decyzji planistycznych w obszarze Łodzi i ulokowania przy linii na lotnisko inwestycji takich, jak biura 
lub fabryki, tak, aby budowa linii kolejowej miała na celu zapewnienie połączenia nie tylko 
z lotniskiem, ale także ze strefą biurowo-przemysłową. 
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5 Główne kierunki przewozów pasażerskich na tle potencjału 
demograficznego  

 Historyczne ukształtowanie korytarzy kolejowych w województwie 
Łódzkim 

System kolejowy w województwie łódzkim w swoim zasadniczym kształcie powstał w drugiej połowie 
XIX wieku. Metropolitalna funkcja Łodzi nie była jeszcze wtedy dostatecznie ukształtowana. Szybko 
rozwijająca się Łódź nie była jeszcze wtedy głównym ośrodkiem w regionie, w którym funkcjonowały 
inne duże miasta jak Piotrków Trybunalski (stolica Guberni), Pabianice, Zgierz, Sieradz. Między innymi 
z tego powodu pierwsze linie kolejowe na terenie dzisiejszej Polski z Warszawy do Górnego Śląska 
omijały Łódź od wschodniej strony w odległości ok. 20 km tworząc korytarz, wokół którego 
kształtowało się osadnictwo w sposób niezależny od procesów urbanizacyjnych w regionie łódzkim.  

W 1896 roku powstała linia łączącą Łódź z linią Warszawa – Górny Śląsk do miejscowości Koluszki, 
które stały się punktem przesiadkowym dla Łodzi. Wzdłuż tej linii ukształtowała się sieć osadnicza, 
która mimo wiejskiego charakteru jest dużym generatorem ruchu.  

Uwarunkowania polityczne związane z zachowaniem strefy buforowej między cesarstwami 
niemieckimi i rosyjskimi na zachód od Łodzi spowodowały, że niemożliwe było uzyskanie zgody na 
przedłużenie linii z Koluszek przez Łódź w kierunku Kalisza. Dopiero na początku XX wieku wydano 
zgodę na budowę linii z Warszawy do Kalisza przez Łódź, ale inną trasą przez Łowicz i o odmiennym 
standardzie technicznym (szerokość toru 1520 mm, co spowodowało niespójność systemu 
kolejowego w regionie łódzkim). Także linia z Łodzi przez Tomaszów Mazowiecki do Skarżyska została 
wybudowana z szerokością torów odmienną niż linia z Łodzi do Koluszek i Warszawy.  

Po pierwszej wojnie światowej, Łódź została stolicą nowoutworzonego województwa i jako ośrodek 
administracyjny wzmocniła swoje funkcje metropolitalne. Okazało się, że na głównych kierunkach 
ciążenia do Łodzi z innych miast województwa nie ma w ogóle lub są niedostateczne połączenia 
kolejowe. Funkcje brakujących połączeń kolejowych miała wypełnić planowana do rozbudowy sieć 
tramwajów wąskotorowych. Linie tramwajowe planowano z Łodzi do Piotrkowa przez Tuszyn, z Łodzi 
do Brzezin oraz wydłużenie linii z Łodzi przez Ozorków do Łęczycy. Planów tych nie zrealizowano 
z powodu kryzysu gospodarczego w latach 30. 

Po I wojnie światowej powstały też pierwsze koncepcje restrukturyzacji łódzkiego węzła kolejowego 
w celu dostosowania go do nowych potrzeb przewozowych. Z planów tych zrealizowano między 
innymi budowę nowej linii ze stacji Łódź Widzew przez Zgierz do Kutna. Po drugiej wojnie światowej 
kończono budowę linii z Tomaszowa do Radomia.  
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Ilustracja 11. Rozwój historyczny Łódzkiego Węzła Kolejowego. 

 Współczesne korytarze transportowe w województwie łódzkim  

Główne korytarze transportowe dla przewozów pasażerskich w województwie tylko w części są do 
chwili obecnej obsługiwane komunikacją kolejową. Są to:  

a) Łódź – Sieradz; 
b) Łódź – Skierniewice; 
c) Łódź – Kutno; 
d) Łódź – Łowicz; 
e) Łódź – Opoczno. 

Ten ostatni kierunek po 1990 roku uległ degradacji w wyniku braku inwestycji infrastrukturalnych 
w szczególności z powodu wstrzymania elektryfikacji tej linii na odcinku Tomaszów Mazowiecki – 
Opoczno – Skarżysko. Trudności z zapewnieniem pojazdów spalinowych do obsługi tej linii 
powodowały zmniejszenie liczby pociągów aż do ich przejściowego zawieszenia.  

Nieobsługiwane koleją są następujące z głównych korytarzy transportowych: 

a) Łódź – Piotrków – Tuszyn (pociągi z Łodzi do Piotrkowa kursują niekonkurencyjną trasą przez 
Koluszki); 

b) Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka; 
c) Łódź – Uniejów; 
d) Łódź – Bełchatów. 
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Z powyższego zestawienia wynika, że przy obecnej sieci kolejowej możliwa jest tylko obsługa części 
głównych pasm osadniczych w województwie.  

Obecnie największy potencjał demograficzny posiada pasmo osadnicze z Łodzi do Sieradza oraz 
z Łodzi do Skierniewic, czyli korytarze obsługiwane koleją od ponad stu lat. W korytarzach tych 
koncentruje się obecnie największa część ruchu pasażerskiego regionalnego w województwie. 
Kolejnymi pasmami o dużym potencjale demograficznym są Łódź – Kutno i Łódź – Łowicz. Obydwa 
przez miasto Zgierz. Obecnie ruch pasażerski w tych korytarzach rośnie sukcesywnie po 
wprowadzeniu na nie pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.  

Stosunkowo duży, ale niewykorzystany potencjał ma korytarz z Łodzi przez Koluszki (lub z ich 
ominięciem łącznicą) do Piotrkowa i Radomska. Jednak ze względu na większą długość tej trasy koleją 
niż drogą numer 1/91, transport kolejowy charakteryzuje się w paśmie tym niską konkurencyjnością, 
co ma wpływ na ilość przewożonych pasażerów. Wykorzystanie potencjału demograficznego tego 
pasma w sposób stosunkowo zadowalający będzie możliwe po zakończeniu rewitalizacji linii Koluszki 
– Częstochowa i zakończeniu prac modernizacyjnych na linii nr 17 wraz z budową nowego dworca 
Łódź Fabryczna w centrum miasta.  

Najniższym potencjałem demograficznym charakteryzuje się pasmo Łódź – Tomaszów Mazowiecki – 
Opoczno. Także w tym przypadku po realizacji prac modernizacyjnych w szczególności elektryfikacji 
linii Tomaszów – Opoczno będzie możliwe lepsze wykorzystanie potencjału demograficznego tego 
pasma. Bardzo korzystna cechą dla tej relacji będzie wysoka konkurencyjność transportu kolejowego 
w stosunku do drogowego po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych.  
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Ilustracja 12. Obecny układ połączeń kolejowych na terenie województwa łódzkiego. 

Dalszy rozwój kolejowego transportu pasażerskiego na obszarze województwa łódzkiego możliwy 
byłby po wybudowaniu brakujących połączeń kolejowych. W szczególności dotyczy to: 

 planowanej jeszcze przed drugą wojną światową linii kolejowej z Łodzi do Piotrkowa przez 
Tuszyn  

 wykorzystaniu linii dużej prędkości Warszawa – Łódź dla stworzenia połączenia Łódź – 
Brzeziny  

 budowy nowej linii kolejowej ze Zgierza do Kutna przez Piątek 
 budowy linii kolejowej z Bełchatowa do Wielunia, co uzasadniałoby ekonomicznie sens 

wprowadzenia przewozów pasażerskich z Łodzi do Wielunia przez Zduńską Wolę Karsznice 
i linie nr 181.  

 modernizacji linii Piotrków Trybunalski – Bełchatów, co uzasadniałoby ekonomicznie sens 
wprowadzenia przewozów pasażerskich z Łodzi do Bełchatowa przez Piotrków Tryb. 
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Do obsługi komunikacją autobusową pozostałyby tylko pasma z Łodzi do Uniejowa i z Łodzi do Rawy 
Mazowieckiej o stosunkowo małym potencjale demograficznym.  

 

Ilustracja 13. System węzłów multimodalnych w województwie łódzkim w perspektywie 2020 r. 
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Ilustracja 14. Stan docelowy systemu transportu publicznego w województwie łódzkim (2030 r.). 

 Docelowe korytarze transportowe kolejowe w województwie łódzkim 

Zdecydowanie lepsze wykorzystanie potencjału demograficznego poszczególnych pasm osadniczych 
w województwie Łódzkim będzie możliwe po zakończeniu budowy linii średnicowej w tunelu pod 
centrum Łodzi, co jest planowane około 2020 r. Ulegnie wtedy w sposób istotny poprawie 
bezpośredni dostęp do większości obszaru miasta Łodzi ze wszystkich kierunków dla pasażerów 
dojeżdżających z województwa. Jednocześnie też w sposób zasadniczy poprawi się wzajemne 
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skomunikowanie większości obszarów województwa poprzez możliwość bezprzesiadkowego 
przejazdu przez Łódź. Skokowo wzrośnie wtedy konkurencyjność transportu kolejowego, co powinno 
się przełożyć na wzrost wielkości przewozów.  

Przewozy dalekobieżne w Łódzkim Węźle Kolejowym w układzie docelowym po oddaniu do 
eksploatacji tunelu średnicowego i węzła multimodalnego Łódź Fabryczna będą realizowane 
w ramach 3 osi ponadregionalnych i osi międzyregionalnej: 

 Os 1. Szczecin – Poznań – Kutno – Łódź – Tomaszów Maz. – linia CMK – Kraków; 
 Oś 2. Gdynia – Bydgoszcz - Kutno – Łódź – Częstochowa – Katowice; 
 Oś 3. Jelenia Góra – Wrocław – Łódź – Warszawa – Białystok/Lublin/Olsztyn; 
 Oś 4. Dla pociągów relacji Łódź – Warszawa, które będą mogły rozpoczynać bieg na dworcu 

Łódź Kaliska, a dla wybranych relacji także na stacjach na zachód od Łodzi, co zwiększy 
dostępność tych pociągów. 

Osie te istnieją już obecnie, ale z powodu braku tunelu średnicowego przejazd przez węzeł łódzki 
odbywa się z wykorzystaniem kolei obwodowej z peryferyjnie położonymi w mieście dworcami co 
zmniejsza funkcjonalność całego systemu połączeń dalekobieżnych.  

Wzrośnie jednocześnie dostępność tych pociągów dla mieszkańców Łodzi i regionu w wyniku 
skoncentrowania ruchu w jednym węźle multimodalnym, jakim będzie dworzec Łódź Fabryczna. 
Będzie na nim skoncentrowana: 

 sieć komunikacyjna miasta (komunikacja publiczna tramwajowa i autobusowa lokalna 
i dalekobieżna, drogi dojazdowe) – projekty POIiŚ 7.3.; 

 sieć kolei aglomeracyjnej dowożąca pasażerów do tego dworca z całego regionu (w trakcie 
realizacji projekt POIiŚ 7.3.) 

Ponadto powstanie węzła multimodalnego umożliwi stworzenie systemu przesiadek pomiędzy 
pociągami dalekobieżnymi co podniesie ich efektywności z korzyścią dla mieszkańców innych 
regionów Polski. 
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Ilustracja 15. Osie dla przewozów dalekobieżnych przez Łódzki Węzeł Kolejowy. 

Przewozy aglomeracyjne i regionalne w Łódzkim Węźle Kolejowym docelowo realizowane będą 
w ramach 3 osi regionalnych: 

 Oś 1. Sieradz – Łódź – Skierniewice ; 
 Oś 2. Kutno – Łódź – Tomaszów – Opoczno/Radom; 
 Oś 3. Łowicz – Łódź – Piotrków i dalej do Częstochowy. 

Uzupełniająca rolę będą spełniały pociągi wykorzystujące kolej obwodową wraz z tunelem 
średnicowym. 

Pociągi aglomeracyjne będą kluczowym elementem węzła miejskiego sieci TEN-T wypełniając rolę 
integratora węzła zgodnie z założeniami unijnego rozporządzenia 1315/2013. 
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Ilustracja 16. Osie dla przewozów aglomeracyjnych i regionalnych przez Łódzki Węzeł Kolejowy. 

Osobnym zagadnieniem jest sprawa tzw. kolei obwodowej. Stosunkowo peryferyjny jej charakter 
w  stosunku do osiedli mieszkaniowych z zakładów pracy oraz rzadka sieć przystanków na niej przy 
braku ich włączenia w komunikację miejską nie sprzyjała dotychczas wykorzystaniu tej linii dla 
potrzeb mieszkańców Łodzi i regionów. Realizowany obecnie plan budowy sieci przystanków oraz 
tworzenia na ich bazie węzłów multimodalnych powinien poprawić atrakcyjność korzystania z kolei 
obwodowej. Kluczowymi inwestycjami, które wpłyną także na rozwój komunikacji w kolei 
obwodowej będą: 

a) budowa nowego dworca Fabrycznego; 
b) budowa tunelu średnicowego pod centrum miasta; 
c) budowa węzła Widzewska umożliwiającego przejazd ze stacji Łódź Fabryczna do stacji Zgierz 

i stacji Łódź Chojny bez wjazdu na stację Widzew.  

6 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Łódzkiego 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

Kontekst: 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów 
samorządu wojewódzkiego. Dokument określa cele i zadania, których osiągnięcie przyczyni się do 
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kształtowania nowoczesnego i atrakcyjnego gospodarczo regionu przyjaznego dla jego mieszkańców. 
Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego w trakcie XXXIII sesji Sejmiku w dniu 
26 lutego 2013 r. 

Ocena spójności Studium ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020: 

W dokumencie zaznaczono, że województwo łódzkie charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwiniętą 
siecią kolejową, o czym świadczą: wskaźnik gęstości sieci kolejowej 5,8km/100km2 przy średniej 
krajowej 6,5km/100km2 oraz niskie parametry techniczne większości linii kolejowych. Inwestycje 
w sieć kolejową powinny polegać na przywróceniu prędkości rozkładowych oraz zlikwidowaniu 
ograniczeń prędkości. Jako szansa dla Województwa widziana jest budowa linii dużych prędkości KDP 
relacji Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań z tunelowym przejściem pod centrum Łodzi wraz 
z budową podziemnej stacji Łódź Fabryczna, skonsolidowana z modernizacją bądź budową 
konwencjonalnych linii o wysokich parametrach (m. in. tunel Średnicowy Łódź Fabryczna – Łódź 
Kaliska) w integracji z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Jednym z najważniejszych wyzwań dla Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego jest zwiększenie dostępności transportowej zarówno zewnętrznej, jak i 
wewnętrznej. Studium Integracji wpisuje się w podstawowe założenia Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

Kontekst: 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego został przyjęty przez Sejmik 
województwa łódzkiego uchwała nr LX/1648/10 w dniu 21 września 2010 roku. Nie jest on aktem 
prawa miejscowego jednak odgrywa ważną rolę w gospodarowaniu przestrzenią w województwie. 

Ocena spójności Studium z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego: 

W dokumencie zwrócono uwagę na układ linii kolejowych w kraju, który w dużym stopniu ogranicza 
włączenie Łodzi w sieć połączeń międzyregionalnych. Wyjątek stanowi kierunek Warszawa – Łódź 
(w roku 2008 nastąpiła modernizacja linii Skierniewice – Łódź Widzew). Maksymalna prędkość układu 
to 100 - 120 km/h (faktyczna eksploatacja na poziomie 40 – 80 km/h). Wskazano również na brak 
dworca centralnego (przesiadkowego), co skutkuje niemożliwością włączenia kolei do wewnętrznej 
obsługi komunikacyjnej Łodzi i Aglomeracji Łódzkiej oraz stworzenia efektywnego systemu kolei 
regionalnych. „Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce” 
(wraz z tunelem średnicowym oraz podziemna stację Łódź Fabryczna) uznano za szansę dla Łodzi. 
Pozwoli to na jednoczesną obsługę połączeń międzynarodowych oraz międzyregionalnych, a także 
zapewni obsługę regionu i Łodzi. Jako jeden z celów dla województwa wyznaczono: „wzmocnienie 
i rozwój systemu powiązań kolejowych zewnętrznych i wewnętrznych”. Studium Integracji jest 
zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. 
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 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 

Kontekst: 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego 
został poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 18 maja 2015 r. do 8 czerwca 2015 r. 
Zawartość planu wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym 
oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

Ocena spójności Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Łódzkiego: 

W dokumencie wskazano niską gęstość sieci kolejowej w województwie. Wskaźnik długości sieci na 
10 tys. mieszkańców wynosi 4,2 km, co daje 10 miejsce wśród wszystkich województw. W czterech 
powiatach (poddębickim, rawskim, bełchatowskim i pajęczańskim) kolej pasażerska nie jest 
dostępna. W powiecie wieluńskim i wieruszowskim mimo występowania linii kolejowych brak jest 
możliwości dojazdu do Łodzi. Planowana sieć komunikacyjna została przedstawiona w dokumencie 
w trzech wariantach: podstawowym oraz dwóch uzupełniających. Województwo planuje realizować 
wariant podstawowy, w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek całość lub części wariantów 
uzupełniających będą również realizowane. Wariant podstawowy opiera się na siatce połączeń 
kolejowych pomiędzy siedzibami powiatów oraz Łodzią i ewentualnymi połączeniami pomiędzy 
ośrodkami powiatowymi. Węzłami sieci będą stacje w miastach powiatowych, stacja Koluszki oraz 
kilka stacji zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. W wariancie podstawowym przewozy 
o charakterze użyteczności publicznej będą realizowane na liniach: 

 Łódź – Sieradz; 
 Łódź – Kutno; 
 Łódź – Łowicz; 
 Łódź – Koluszki – Skierniewice (dalej wydłużenie do Warszawy); 
 Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno; 
 Łódź – Piotrków Trybunalski – Radomsko; 
 Kutno – Łowicz - Skierniewice 
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Ilustracja 17. Mapa wariantów opisanych w Planie Transportowym dla Województwa Łódzkiego. 
Źródło: Planu Zrównoważonego rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego. 

Studium integracji jest zgodne z Planem Transportowym dla Województwa Łódzkiego przyczyniając 
się do poprawy dostępności przystanków/stacji kolejowych oraz ulepszania publicznego transportu 
zbiorowego kolejowego. 
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7 Kierunki rozwoju sieci transportowej 

 Propozycje możliwości rozwoju sieci transportowej z uwzględnieniem 
priorytetu rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego 

Głównym kierunkiem rozwoju publicznego transportu pasażerskiego w województwie powinno być 
zwiększenie dostępności sieci kolejowej. Działania samorządu województwa i innych podmiotów 
w tym kierunku powinny koncentrować się na poniższych priorytetach: 
a) Stworzenia sieci połączeń obejmujących teren całego województwa oraz połączeń z innymi 

ośrodkami miejskimi w sąsiednich województwach; 
b) Wprowadzenie rozkładu jazdy o maksymalnie dużej częstotliwości kursowania pociągów oraz ich 

skomunikowania w głównych węzłach przesiadkowych; 
c) Wprowadzenie powiązań organizacyjnych i taryfowych pomiędzy przewoźnikami pasażerskimi. 

Rolę wiodącą w tym zakresie powinien pełnić przewoźnik kolejowy. Układ połączeń systemu 
przewozów kolejowych w województwie powinien w perspektywie najbliższych lat ulec 
poszerzeniu na całe województwo. Ponadto kolej regionalna powinna pełnić rolę integratora 
pasażerskiego transportu publicznego w układzie transport kolejowy – transport regionalny 
autobusowy – transport miejski. Jednocześnie powinny zostać podjęte działania mające na celu 
nierozwijanie alternatywnych połączeń w stosunku do oferty kolei regionalnych. 

 Wskazanie działań prorozwojowych szczególnie z zakresu organizacji 
przewozu i inwestycji infrastrukturalnych 

Ze strony organizatorów przewozów pasażerskich w województwie powinny zostać podjęte działania 
mające na celu propagowanie i ułatwienie korzystania z usług transportu publicznego. Ponadto 
jakość przewozów pasażerskich określana zazwyczaj poprzez ocenę czasu przejazdu oraz komfort 
podróży powinna być optymalnie wysoka. Główne działania jakie należy podjąć w kierunku 
zapewnienia oczekiwanej jakości są następujące: 
a) Budowa spójnego systemu węzłów multimodalnych i przystanków na terenie województwa, 

który powinny zapewnić: 
- wysoki komfort w zakresie dojścia i dojazdu do pociągu, 
- przejrzysty system oznaczeń informacji wizualnej dla pasażerów, 
- dostęp pasażerów do rozkładu jazdy wszystkich środków transportu publicznego w systemie 
on-line zarówno poprzez wizualizacje na tablicach informacyjnych jak i udostępnienie bezpłatnej 
i przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja ta powinna umożliwiać śledzenie rozkładu 
jazdy i informowanie o opóźnieniach i innych zdarzeniach; 

b) Skrócenie czasów przejazdu poprzez zwiększenie prędkości maksymalnej pociągów i ograniczenie 
zbędnych postojów. Docelowa prędkość maksymalna pociągów aglomeracyjnych powinna 
wzrosnąć do 140 – 160 km/h w głównych korytarzach transportowych (Skierniewice – Łódź – 
Zduńska Wola, Kutno – Łowicz – Skierniewice, Łódź – Opoczno), a na pozostałych liniach do 
120 km/h. Wymagać to będzie następującego rodzaju inwestycji:  
- modernizacji/rewitalizacji linii kolejowych w szczególności Łódź – Zduńska Wola, Łódź – Kutno 
i Łódź – Opoczno, 
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c) Komfort podróżowania powinien zostać zapewniony poprzez wymianę taboru na nowy 
i zwiększenie jego pojemności. Stopniowo powinien zostać wycofany z eksploatacji tabor 
nieposiadający klimatyzacji oraz systemów informacji pasażerskiej. Każdy z pojazdów powinien 
zapewniać wymagane prawnie udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością; 

d) Korzystanie ze środków transportu publicznego powinno wiązać się z zapewnieniem 
bezpieczeństwa podróżnych poprzez wyposażenia wszystkich pojazdów oraz stacji i przystanków 
w system monitoringu. 

 Przegląd planów i inwestycji w sieć transportową województwa 
łódzkiego 

7.3.1 Dokumenty źródłowe i ich charakter 

Analiza planów inwestycyjnych mających związek z modernizacja i rozwojem infrastruktury 
przystanków i stacji została przeprowadzona na podstawie poniższych dokumentów. 
a) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku z dnia 15 września 2015 r.; 
b) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) i Dokument 

Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 
które określają cele operacyjne do realizacji w perspektywie 2014-2020 w obszarze transportu 
drogowego, kolejowego, morskiego i wodnego śródlądowego przy wykorzystaniu środków UE; 

c) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego, który określa ramowy zakres inwestycji, jaki 
powinien zostać zrealizowany do roku 2020; 

d) Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr 1315/2013 i 1316/2013, w których wymienione są 
główne inwestycje w sieć TEN-T na podstawie zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie 
i zaaprobowanych przez Parlament i Radę Unii Europejskiej. Inwestycje w sieć TEN-T określone są 
w horyzontach czasowych 2020, 2030 i 2050; 
e) Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante 

dla celu tematycznego 7 do RPOWŁ na lata 2014-2020; 
f) Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa 

Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, aktualnie projekt dokumentu po 
konsultacjach społecznych; 

g) Studium Wykonalności dla Przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do Obsługi Kolei Dużych 
Prędkości oraz Zapewnienia Jego Intermodalności z Innymi Środkami Transportu; 

h) Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – 
Poznań/Wrocław”; 

i) Plany inwestycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dokumenty te pod względem prawnym są zróżnicowane. Ponadto część z nich jest w opracowaniu 
a część ma charakter ramowy (bez szczegółów dotyczących dat i sposóbów realizacji inwestycji). 
W związku z tym analiza inwestycji przewidzianych do realizacji uwzględnia ocenę ryzyka.  

Informacje dotyczące inwestycji na drogach krajowych województwa łódzkiego zostały również 
zaczerpnięte z strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(http://www.gddkia.gov.pl). 
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7.3.2 Zestawienie inwestycji planowanych do realizacji do roku 2020 z możliwością 
przedłużenia do roku 2023 

Trzy główne inwestycje, jakie są planowane do realizacji na obszarze województwa łódzkiego 
obejmują m.in. budowę lub modernizację przystanków. Są to:  
- budowa tunelu średnicowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec; 
- modernizacja/ rewitalizacja linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola; 
- modernizacja/ rewitalizacja linii nr 15 i 16 na odcinku Łódź Kaliska – Kutno. 
Linia nr 16 znalazła się w wersji Krajowy Program Kolejowy do 2023 z 15 września 2015 r. na liście 
rezerwowej, przy czym samorząd województwa oraz inne zainteresowane podmioty podjęły działania 
w kierunku przesunięcia tej inwestycji na listę podstawową.  
Budowa lub przebudowa przystanków na tych liniach jest planowana lub powinna być planowana 
w ramach wymienionych powyżej inwestycji. W związku z tym wytyczne, co do budowy lub 
modernizacji przystanków ujęte w niniejszym studium mogą być podstawą do określenia zakresu 
inwestycji. Dla pozostałych linii projekty budowy lub modernizacji przystanków mogą zostać 
zrealizowane poprzez inwestycje własne samorządu województwa lub innych podmiotów. 

Tabela 2. Planowane inwestycje kolejowe w województwie Łódzkim do 2020 r. i ocena zagrożeń dla ich realizacji. 

Inwestycja Stan przygotowania 
Ocena 
ryzyka 

Źródła finansowania 

Uwagi 

Udrożnienie Łódzkiego Węzła 
Kolejowego (TEN-T), etap II, 

odcinek Łódź Fabryczna – Łódź 
Kaliska/Łódź Żabieniec 

Aktualizacja studium 
wykonalności 

Niskie 

POIiŚ 2014-2020 

Pozytywna decyzja Komisji 
Europejskiej z wymaganiem 
realizacji inwestycji, jako II 

etapu udrożnienia Łódzkiego 
Węzła Kolejowego do 2020 r. 

Udrożnienie łódzkiego Węzła 
Kolejowego (TEN-T), etap I, 
odcinek Łódź Widzew - Łódź 

Fabryczna 

 

W trakcie budowy. 
Zakończenie 2016 r. 

Brak 
ryzyka 

POIiŚ 2007-2013 

Prace na liniach kolejowych nr 
15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – 

Zgierz – Kutno 

Studium wykonalności 
ukończone, ale wymaga 

aktualizacji ze względu na 
niedostateczny program 

inwestycyjny 

Wysokie 

POIiŚ 2014-2020 

W liście KPK inwestycja na 
liście rezerwowej 

Prace na liniach kolejowych nr 
14, 811 na odcinku Łódź Kaliska 
– Zduńska Wola – Ostów Wlkp., 
etap I: Łódź Kaliska – Zduńska 

Wola 

Studium wykonalności 
ukończone tylko dla odcinka 
Łódź Kaliska Zduńska Wola 

Średnie CEF 
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Inwestycja Stan przygotowania 
Ocena 
ryzyka 

Źródła finansowania 

Uwagi 

Prace na liniach kolejowych nr 
14, 811 na odcinku Łódź Kaliska 
– Zduńska Wola – Ostów Wlkp., 
etap II: Zduńska Wola – Ostrów 

Wielkopolski 

Studium wykonalności w 
trakcie przygotowania 

Średnie CEF 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez 

poprawę stanu technicznego 
linii kolejowej nr 1 na odcinku 

Koluszki – Częstochowa 

Inwestycja została 
zakończona. 

Brak 
ryzyka 

POIiŚ 2014-2020 

Elektryfikacja odcinka linii nr 25 
Tomaszów Maz. - Opoczno w 

ramach zadania "Rewitalizacja i 
modernizacja linii kolejowych 

na terenie województwa 
łódzkiego m.in. Linia kolejowa 
nr 25 na odcinku Łódź-Opoczno 

– Etap I 

Studium wykonalności 
wymaga aktualności 

Niskie 
Elektryfikacja linii ze środków 

RPO (lista rezerwowa) 

Prace na linii kolejowej CE 20 na 
odcinku Łowicz Główny – 

Skierniewice 

W trakcie przygotowania Wysokie 

CEF – lista rezerwowa lub 
podstawa środki budżetu 

państwa (w ramach projektu: 
„Zwiększenie dostępności 

magistrali E20 i CE20 poprzez 
poprawę stanu technicznego 
przyległych linii kolejowych”) 

– lista podstawowa 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 
33 na odcinku Kutno – granica 

województwa łódzkiego 
Prace studyjne Średnie 

Planowana do realizacji z 
budżetu państwa w ramach 

projektu: „Zwiększenie 
dostępności magistrali E20 i 

C-E20 poprzez poprawę stanu 
technicznego przyległych linii 

kolejowych” 

Budowa linii Bełchatów – 
Wieluń o modernizacja linii 
Piotrków Tryb. – Bełchatów 

Wstępne studium 
wykonalności ukończone 

Wysokie POIiŚ lub środki budżetowe 

Budowa zintegrowanych 
węzłów multimodalnych wraz z 

budową i przebudową 
przystanków kolejowych na 

terenie województwa łódzkiego 

Pochodna realizowanego 
projektu 

Niskie 
Projekt RPO objęty KPK – lista 

podstawowa 
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Inwestycja Stan przygotowania 
Ocena 
ryzyka 

Źródła finansowania 

Uwagi 

Dokończenie budowy wiaduktu 
wschodniego na stacji Łódź 

Kaliska 

Wykonywanie analiz 
technicznych stanu 

wiaduktu, przygotowanie do 
prac studyjnych. 

Niskie 
Projekt RPO objęty KPK – lista 

podstawowa 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 
16 Łódź Widzew – Kutno na 

odcinku Zgierz - Ozorków 

Studium Wykonalności dla 
przystosowania łódzkiego 

węzła kolejowego do 
obsługi kolei dużych 

prędkości oraz zapewnienia 
jego intermodalności z 

innymi środkami transportu 

Średnie 
Projekt RPO objęty KPK – lista 

rezerwowa 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 3. Inne potencjalne inwestycje kolejowe w województwie łódzkim. 

Inwestycja Stan przygotowania 
Potencjalne źródła finansowania 

Uwagi 

Linia dużej prędkości Warszawa – 
Łódź – Wrocław/Poznań 

Wykonane studium 
wykonalności 

CEF 

Inwestycja wymagana w rozporządzeniach UE 
1315/2013 i 1316/2013 do 2030 r., jako element 

sieci bazowej TEN-T 

Węzeł Widzewska 

(połączenie łącznicami linii nr 17 z 
linią 540 oraz linii z 17 z linią 16) 

Wykonane studium 
wykonalności 

Nie określone 

Ujęte tylko w planach strategicznych 
Województwa Łódzkiego 

Budowa nowej linii Zgierz – 
Kutno 

Wykonane studium 
wykonalności 

Nie określone 

Ujęte tylko w planach strategicznych 
Województwa Łódzkiego 

Linia Łódź Retkinia Port Lotniczy 
im. Wł. Reymonta 

Wykonane studium 
wykonalności 

Nie określone 

Ujęte tylko w planach strategicznych 
Województwa Łódzkiego, ale przesunięte po 2020 

r. 

Linia Łódź Widzew – Brzeziny 

(wykorzystanie częściowe linii 
duże prędkości Łódź – Warszawa) 

Opracowana tylko 
koncepcja 

Nie określone. Projekt możliwy przy realizacji linii 
kolei dużych prędkości. 

Źródło: Opracowanie własne. Lista sporządzona na podstawie istniejących dokumentów studyjnych (zgodnie z drugą 
kolumną tabeli). 
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7.3.3 Proponowane zmiany a zapisy Studium Wykonalności dla Przystosowania 

Łódzkiego Węzła Kolejowego do Obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz 

Zapewnienia Jego Intermodalności z Innymi Środkami Transportu 

Wykonawca zapoznał się z zapisami Studium Wykonalności dla Przystosowania Łódzkiego Węzła 
Kolejowego do Obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz Zapewnienia Jego Intermodalności z Innymi 
Środkami Transportu i częściowo skorzystał z zawartych tam sugestii i koncepcji. Zwracamy jednak 
uwagę, że opracowania te mają w części odmienny charakter. Zadaniem niniejszego opracowania jest 
w szczególności wskazanie warunków dla zapewnienia multimodalności w obrębie stacji 
i przystanków kolejowych. Autorzy przyjmują znacznie szerszy kontekst analizując relacje 
przestrzenne z otoczeniem, formę struktur osadniczych, sieć transportową, potencjał ludnościowy 
i ekonomiczny. Dopiero z tej perspektywy oceniane są możliwości i potrzeby modernizacji stacji 
i przystanków z uwzględnieniem zapewnienia jak najwyższego standardu obsługi także wtedy, gdy 
wymaga to inwestycji poza terenem kolejowym. 

Taka perspektywa przyniosła w części przypadków odmienne wnioski i propozycje niż zapisane we 
wspomnianym Studium. Poza szeregiem uwag szczegółowych autorzy pragną podkreślić, że przyjęli 
także kilka rozwiązań uniwersalnych, odmiennych od założonych w Studium. 

Standardowa wysokość peronów wg autorów niniejszego opracowania winna wynosić 76 cm ponad 
główkę szyny. Oznacza to, że przy zachowaniu tego standardu możliwe będzie swobodne, 
samodzielne wsiadanie i wysiadanie pasażerów o ograniczonej mobilności. Każda inna wysokość 
peronów (zarówno wyższa, jak i niższa) oznaczać będzie konieczność korzystania ze specjalnych 
urządzeń bądź asysty osób trzecich. Rozwiązanie takie jest nie tylko stygmatyzujące dla pasażerów o 
ograniczonej mobilności, ale także mniej efektywne. Konieczność pokonania różnicy poziomów 
między platformą peronu a podłogą pociągu znacząco wydłuża czas wymiany pasażerskiej na stacji 
zarówno osób sprawnych ruchowo jak i o ograniczonej sprawności. Z tego powodu przyjmowanie, 
jako standardowej innej wysokości peronów niż wysokość podłogi w eksploatowanych składach 
uznajemy za nieprawidłowe. Mając jednak na uwadze, że wysokość nie wyższa niż 55 cm p.g.s. bywa 
wymagana dla zachowania skrajni dla przewozów ponadgabarytowych autorzy przyjęli następujące 
rozwiązania: 

1. Dla linii, gdzie już występują perony o wysokości 76 cm i tym samym nie jest zachowana 
skrajnia dla przewozów nienormatywnych należy ujednolicić perony do tej wysokości na 
wszystkich stacjach i przystankach. 

2. Dla stacji posiadających dodatkowe tory pozbawione peronów należy zastosować perony 
o wysokości 76 cm a przejezdność dla przewozów ponadgabarytowych zapewnić w obrębie 
torów dodatkowych. 

3. Dla stacji, gdzie nie ma torów dodatkowych, pozbawionych peronów, zastosować mieszaną 
wysokość – 76 cm dla peronów przy torach bocznych, 55 cm dla peronów przy torze 
głównym. 

4. Jedynie dla przystanków osobowych na liniach, gdzie występuje potrzeba zachowania skrajni 
dla przewozów ponadgabarytowych można zaakceptować wysokość peronu 55 cm. 

Ze standardów obsługi osób o ograniczonej mobilności wynikają także zasady stosowania dojść na 
perony. Należy dążyć do tego, aby w jak najwyższym stopniu projektować ciągi piesze w sposób 
uniwersalny, aby były dostępne dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności ruchowej. Jeśli to 
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tylko możliwe i nie będzie skutkowało nadmiernym wydłużeniem dojść należy unikać stosowania 
schodów i wind na rzecz budowy pochylni. Biorąc pod uwagę, że część przystanków i stacji położona 
jest w terenach silnie zurbanizowanych organizując ciągi piesze należy też brać pod uwagę interes 
osób przekraczających teren kolejowy (niekorzystających z kolei). Dlatego też nawet, jeśli dostęp na 
perony możliwy jest tylko schodami i windą, to należy zapewnić możliwość przejścia przejściem 
podziemnym/kładką dostępnym poprzez pochylnie, a w uzasadnionych przypadkach należy wręcz 
urządzić takie ciągi w formie ciągów pieszo – rowerowych. Należy także unikać stosowania wind na 
stacjach małych i w odludnym otoczeniu. Jeśli tylko istnieje fizyczna możliwość budowy, to z każdego 
peronu powinna być zapewniona możliwość ewakuacji poprzez pozbawione schodów i wind 
przejścia. Winda nie powinna stanowić jedynej drogi ewakuacji z peronu osoby o ograniczonej 
mobilności, gdyż w przypadku awarii urządzenia bądź awarii zasilania, osoba o ograniczonej 
mobilności może zostać uwięziona na peronie. Bardzo często dostępność można zapewnić poprzez 
dojście z peronów do istniejącego przejazdu drogowego. 

Ze względu na efektywne gospodarowanie przestrzenią należy udostępniać dojścia do peronów z obu 
stron torów, także z terenu tzw. „zatorzy”. Brak dojścia na perony z części terenu przylegającego do 
stacji sprawia, że obszar, który potencjalnie miałby dobrą dostępność komunikacyjną i mógłby 
korzystać z waloru bliskości stacji, pozostaje jałowy pod względem obsługi przez kolej. Udostępniając 
dojścia z takich obszarów, efektywnie zwiększamy liczbę potencjalnych klientów połączeń 
pasażerskich. Z tego samego powodu należy zapewnić wejście na peron na obu jego krańcach, o ile 
tylko możliwe jest dojście do terenów ogólnodostępnych. 

Należy pamiętać, że z punktu widzenia pasażera nie ma znaczenie położenia peronów, a jedynie 
położenie wejść na te perony. Należy, zatem brać pod uwagę ewentualność przesunięcia peronów, 
jeśli tylko umożliwi to lepsze wykorzystanie potencjału stacji i ułatwi dojścia. Należy też każdorazowo 
zapewnić czytelny ciąg pieszy od budynku dworcowego na perony, bez zbytecznego wydłużenia drogi 
dojścia. Jeżeli dojście z budynku dworcowego poprowadzone jest w poziomie terenu, to z reguły 
zasadne jest takie położenie peronu, by na wysokości budynku dworcowego znalazł się kraniec 
peronu, a nie jego część centralna. W przeciwnym wypadku dojście na peron wiązać się będzie 
z wydłużeniem drogi. 

Mając na uwadze spodziewaną obsługę tras przyjęto standardowe długości peronów. Perony 
długości 300 metrów stosuje się wszędzie tam, gdzie zakłada się ewentualność zatrzymywania 
składów pociągów dalekobieżnych. Wartość ta pozwala na zatrzymanie składu złożonego z dwóch 
jednostek flirt/dart, jakie eksploatowane będą przez PKP Intercity. Perony, które obsługiwać mają 
wyłącznie połączenia regionalne (aglomeracyjne), nawet jeśli na stacji przewiduje się zatrzymanie 
pociągów dalekobieżnych, winny mieć długość 150 metrów, co umożliwia zatrzymanie zespołowi 
złożonemu z 2 jednostek trakcyjnych EN57 lub trzech jednostek flirt3, eksploatowanych przez ŁKA. Na 
terenie aglomeracji łódzkiej przyjęto dodatkowo, że perony dla pociągów regionalnych wydłuża się 
do 200 metrów, aby zapewnić możliwość awaryjnego zatrzymania pojazdów dłuższych niż 
standardowe. Dla linii 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz przyjęto z kolei perony o długości 100 
metrów, co odpowiada długości składu złożonego z dwóch EZT flirt3 – ze względu na lokalny 
charakter linii nie zakłada się eksploatacji składów dłuższych. 

Szczegółowe odniesienia do proponowanych rozwiązań zawarto w załącznikach poszczególnych 
stacji/przystanków kolejowych. 
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7.3.4 Projekt Kolei Dużych Prędkości 

Projekt KDP zakłada budowę nowej linii i modernizację istniejących i obejmuje: 

 Budowę dwutorowej linii kolei dużych prędkości na odcinku Warszawa - Łódź - 
Poznań/Wrocław, z rozgałęzieniem linii w kierunku Wrocławia i Poznania w okolicy Nowych 
Skalmierzyc, w tym budowę łącznika głównej linii z Centralną Magistralą Kolejową 
umożliwiając poruszanie się pociągów z prędkością do 350 km/h. Długość budowy linii KDP 
wyniesie około 455 km.  

 Tak zwany "Odcinek CMK" - odgałęzienie łączące KDP i linię kolejową 4 - Centralną Magistralę 
Kolejową - wykorzystujący częściowo linię kolejową nr 17 oraz istniejącą linię kolejową 
numer 25 wraz z jej modernizacją do 160 km/h. Odcinek biegnie w linii północ - południe 
i stanowi połączenie Łodzi z Opocznem.  
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Ilustracja 18 Przebieg linii KDP Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. 

Źródło: Studium Wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. 
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W ramach Projektu na terenie województwa łódzkiego przewidziana jest budowa dwóch stacji 
obsługujących KDP – Sieradz (Czartki) oraz Łódź Fabryczna (część przystosowana do tego typu 
pociągów). 

Sieradz (Czartki) 

Stacja w Sieradzu posiadać ma perony o długości 400 m i szerokości 10 m oraz wysokości 0,76 m. 
Budynek dworcowy będzie posiadał hall główny o powierzchni prawie 950 m2 oraz 23 kasy biletowe. 
Ponadto w budynku będą znajdowały się: biuro obsługi klienta, lokale komercyjne, restauracje, 
toalety itp. W pobliżu stacji planowane jest ponad 500 miejsc postojowych, również dla taksówek 
oraz przystanki autobusowe (8). Podane parametry przedstawione są w tabeli poniżej 

Tabela 4. Parametry stacji Sieradz. 

Strefy funkcjonalne stacji Program Sieradz 

Zagospodarowanie terenu 

TRANSPORT 
Miejsca parkingowe 513 
Miejsca postoju taksówek 8 
Przystanki autobusowe 2 
Miejsca postojowe dla rowerów 0 

Perony 

PERONY [m] 
Długość 400 
Szerokość 10 
Średnia różnica poziomu linii względem terenu -1 
Wysokość 0,76 

Przestrzeń publiczna 

BUDYNEK DWORCA [m2] 
Hall główny 939 
Kasy biletowe/biletomat 23 
Biuro obsługi klienta/ informacja 21 
Informacja turystyczna (-) 
Strefa odprawy podróżnych 123 
Ustępy ogólnodostępne 78 
Lokale komercyjne 107 
Restauracje, bary 86 
Rezerwa (komercja) (-) 
Ogród (rezerwa– parking) (-) 
Ogród (rezerwa– komercja) (-) 

Źródło: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław” 
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Ilustracja 19. Wizualizacja dworca KDP Sieradz. Widok z lotu ptaka. 
Źródło: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław” 

 

 
Ilustracja 20. Wizualizacja dworca KDP Sieradz. Widok z boku. 
Źródło: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław” 

Łódź Fabryczna 

Aktualnie realizowane są prace związane z kompleksową przebudową linii kolejowej Łódź Widzew – 
Łódź Fabryczna. W ramach prac powstaje od podstaw budynek podziemnego dworca Łódź Fabryczna 
oraz przystanek Łódź Niciarniana. Prace na dworcu Łódź Fabryczna mają charakter kompleksowy 
i obejmują wszystkie niezbędne rozwiązania z zakresu multimodalności. Nie powinna, więc wystąpić 
potrzeba dalszej modernizacji stacji. W przypadku budowy linii kolejowych dużych prędkości (KDP 
linia „Y”) konieczne będzie dostosowanie stacji Łódź Fabryczna do przyjęcia pociągów KDP. 

7.3.5 Studium Wykonalności dla Przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego 

do Obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz Zapewnienia Jego Intermodalności 

z Innymi Środkami Transportu 

Celem Studium Wykonalności dla Przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do Obsługi Kolei 
Dużych Prędkości oraz Zapewnienia Jego Intermodalności z Innymi Środkami Transportu były 
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przedprojektowe prace studialne konieczne do podjęcia modernizacji linii Łódzkiego Węzła 
Kolejowego w związku z przyszłym włączeniem do węzła Kolei Dużych Prędkości. W obszarze 
opracowania znalazły się odcinki linii kolejowych: LK14, LK15, Lk16, LK22, LK24, LK25, Lk53, LK534, 
LK535, LK536, LK539, LK540 oraz nowe linie kolejowe. 

W ramach Studium przeanalizowano również 7 istniejących stacji kolejowych (jedna o charakterze 
multimodalnym i 6 o charakterze intermodalnym). Poniżej znajduje się wykaz omawianych stacji wraz 
z dodatkowymi informacjami: 

Tabela 5. Lista stacji kolejowych analizowanych w ramach „ Studium Wykonalności dla Przystosowania Łódzkiego Węzła 
Kolejowego do Obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz Zapewnienie Jego Intermodalności z Innymi Środkami Transportu. 

Nazwa stacji Numer linii kolejowej Charakter stacji 

Łódź Kaliska 14, 15, 25 multimodalny 

Łódź Chojny 25 intermodalny 

Pabianice 14 intermodalny 

Łask 14 intermodalny 

Zduńska Wola 14 intermodalny 

Zgierz 15, 16 intermodalny 

Ozorków 16 intermodalny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „ Studium Wykonalności dla Przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do 
Obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz Zapewnienie Jego Intermodalności z Innymi Środkami Transportu”. 

7.3.6 Rozbudowa i modernizacja trasy W-Z 

Trasa W-Z to główna arteria komunikacyjna Łodzi na kierunku wschód-zachód łącząca dwa 
największe łódzkie osiedla Widzew Wschód i Retkinię. 

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwajowej w relacji Wschód – Zachód została przeprowadzona 
według warianty 1, czyli przedłużenie obecnej linii ulicami Rokicińską, Hetmańską aż do fabryki Della. 
Zaletami wybranego wariantu były m.in. poprawa dostępności transportu publicznego do centrum 
miasta, budowa Centrum przesiadkowego dla linii W-Z/P-P w rejonie „Centralu" na odcinku ul. 
Piłsudskiego pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Piotrkowską, przebudowa i budowa zintegrowanych 
przystanków tramwajowo-autobusowych oraz 3 Centrów przesiadkowych. Projektanci nie zapomnieli 
także o dostosowaniu istniejącej infrastruktury dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz 
znacznemu skróceniu czasu przejazdu ze wsch.-zach. z dodatkowym połączeniem Osiedli Olechów-
Janów.  

Rozbudowana i zmodernizowana trasa W-Z została otwarta dla ruchu tramwajowego 
i samochodowego 31 października bieżącego roku. Pierwszy tramwaj ruszył o godzinie 4:44, zaś 
pierwsze samochody przejechały około godziny 6:00.  

Trasa W-Z w liczbach: 

 Całkowita długość trasy to 17,3 km, w tym nowego torowiska 4,1 km i 13,2 km torowiska po 
remoncie. 

 7 węzłów przesiadkowych oraz 18 nowych wind.  
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Pierwszy w mieście przesiadkowy dworzec tramwajowy zrealizowany w ramach trasy W-Z znajduje 
się przed Centralem, przystanek centrum. Na dworcu, pod szklanym dachem, przystają tramwaje ze 
zmodernizowanej trasy i Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR). 

7.3.7 Przegląd planów inwestycyjnych dotyczących dróg 

Plany GDDKiA dotyczące modernizacji/budowy dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zostały 
przedstawione na poniższej mapie (Ilustracja 21). Najważniejszymi inwestycjami biorąc pod uwagę 
odciążenie Łodzi od ruchu drogowego tranzytowego są: 

 budowa autostrady A1 Stryków-Tuszyn (w trakcie budowy); 
 zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic. 

 

 
Ilustracja 21. Mapa stanu budowy dróg krajowych w województwie łódzkim. 
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_lodzkie 
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Plany inwestycyjne związane z siecią dróg krajowych: 

A1 Węzeł Stryków – Węzeł Tuszyn 

Jest to odcinek drogi autostrady A1 łączący węzeł Tuszyn z miejscem przecięcia się autostrady z drogą 
ekspresową S8 i dalej prowadzący do węzła Stryków, będący fragmentem strategicznej dla Polski 
drogi łączącej południe Polski z jej wybrzeżem. Omawiany odcinek ma długość około 40 km. 
Inwestycja jest w trakcie budowy. Zakończenie prac przewiduje się w roku 2016. 

Węzeł „Łódź Południe” 

Węzeł ma połączyć przecinające się w tym miejscu drogi: ekspresową S8 oraz autostradę A1. Węzeł 
zlokalizowany jest w niedalekiej odległości od miejscowości Rzgów. Inwestycja została ukończona 
przed planowanym terminem. Węzeł będzie oddany do użytku po uruchomieniu budowanego 
odcinka autostrady A1 Węzeł Stryków – Węzeł Tuszyn. 

S14 Obwodnica Łodzi i Zgierza 

Obwodnica drogowa ma być przedłużeniem istniejącego już fragmentu drogi ekspresowej S14 
(Zachodnia Obwodnica Pabianic). Odcinek będzie zawarty pomiędzy węzłami „Lubinek” oraz węzłem 
„Emilia” (włączenie w autostradę A1 oraz drogę krajową DK1). Długość odcinka wynosi 26,4 km.  Na 
początku października 2015 r, ogłoszono przetarg na budowę S-14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. 
Została ona podzielona na dwa odcinki. W dniu 8 października 2015 r. Wojewoda Łódzki wydał 
decyzję zezwalająca na realizację tej inwestycji drogowej dla I odcinka (od węzła „Łódź-Lublinek” do 
węzła „Łódź Teofilów” – długość odcinka 12,2 km). 

Wieluń – obwodnica 

Głównym zadaniem budowanej obwodnicy Wielunia jest odciążenie miasta z ruchu drogowego 
głównie ciężkiego. Odcinek będzie miał długość 13,2 km i będzie omijał miasto od północnej strony. 
Zgodnie z terminami obowiązującymi w umowie obwodnica powinna być oddana w 2016 roku. 

Bełchatów – obwodnica 

Podobnie jak w przypadku obwodnicy Wielunia główny cel to odciążenie miasta z ruchu 
tranzytowego. Omawiany odcinek obwodnicy będzie miał 11 km długości i będzie zlokalizowany na 
północ od miasta. Według umowy podpisanej 31 grudnia 2014 r. droga powinna zostać wybudowana 
przed końcem 2016 roku. 

A1 Węzeł Bełchatów – granica województwa łódzkiego/śląskiego 

Droga ma powstać w obecnym śladzie drogi krajowej DK1 i być przebudowana do standardów 
autostrady. 28 września 2012 roku został złożony wniosek o „Zezwolenie na Realizację Inwestycji 
Drogowej” (ZRiD), który został pozytywnie rozpatrzony 4 listopada 2013 r. 
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Plany inwestycyjne związane z siecią dróg miasta Łodzi: 

Ulice w rejonie dworca Łódź Fabryczna 

Oprócz rozbudowy sieci kolejowej planuje się także modernizację układu drogowego w tym rejonie. 
W nowym śladzie powstaną ulice obecnie nazywane roboczo Nowoskładowa, Nowowęglowa I, 
Nowowęglowa II oraz Nowotargowa, której newralgicznym odcinkiem będzie tunel pod torami 
kolejowymi. Oprócz tego zostaną wyremontowane ulice zbiorcze w tym rejonie jak np. Wierzbowa, 
Lindleya. Zmiany te mają na celu zarówno usprawnienie ruchu pojazdów indywidualnych jak 
i autobusów miejskich i dalekobieżnych.  

Zintegrowany system sterowania ruchem 

Na rok 2015 zaplanowano wdrożenie scentralizowanego, obszarowego systemu zarządzania ruchem 
drogowym. Inwestycja ta obejmie 240 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie miasta. Celem 
tego systemu jest większa płynność ruchu pojazdów (w szczególności komunikacji miejskiej) uzyskana 
przez koordynację liniową i sieciową sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo zostanie usprawniony system 
monitoringu, informacji pasażerskiej znaków zmiennej treści, oraz utworzone centrum nadzorujące 
pracę całego systemu. 

Plany inwestycyjne związane z siecią dróg wojewódzkich: 

Droga wojewódzka nr 473 

Planuje się rozbudowę na 8,5-kilometrowym odcinku granica województwa – Uniejów. Prace będą 
polegać na wymianie nawierzchni jezdni oraz na poprawie warunków korzystania z drogi przez 
niezmotoryzowanych uczestników ruchu – piesi, rowerzyści. 

Droga wojewódzka nr 484 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy 
Bełchatowa na odcinku Bełchatów – Kamieńsk zawarta jest w Kontrakcie Terytorialnym 
Województwa Łódzkiego (12 listopad 2014 r.). Przedsięwzięcie jest komplementarne do zamierzeń 
realizowanych na poziomie krajowym. Przewidywane źródło finansowania to Regionalny Program 
Operacyjny. 

Droga wojewódzka nr 485 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice – Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów 
na odcinku Bełchatów – Dłutów – węzeł Pabianice Południowe na drodze ekspresowej S8 wraz 
z budową przejścia przez m. Dłutów zawarta jest w Kontrakcie Terytorialnym Województwa 
Łódzkiego (12 listopad 2014 r.). Przedsięwzięcie jest komplementarne do zamierzeń realizowanych na 
poziomie krajowym. Przewidywane źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny. 

Droga wojewódzka nr 705 

Na rok 2015 zaplanowano rozbudowę na 11,8-kilometrowym odcinku granica Bolimów-Skierniewice. 
Prace będą polegać na wymianie nawierzchni jezdni oraz na poprawie warunków korzystania z drogi 
przez niezmotoryzowanych uczestników ruchu – piesi, rowerzyści. 
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Droga wojewódzka nr 713 

Zaplanowano rozbudowę na 8,4-kilometrowym odcinku stanowiącego przejście przez Tomaszów 
Mazowiecki (ul. Białobrzeska i ul. Warszawska). Prace będą polegać na wymianie nawierzchni jezdni 
oraz na poprawie warunków korzystania z drogi przez niezmotoryzowanych uczestników ruchu – 
piesi, rowerzyści. 

Droga wojewódzka nr 714 

Modernizacja tej drogi w rejonie Kurowice-Brójce będzie polegać na rozbiórce starej konstrukcji, 
rozbudowie skrzyżowań, chodników oraz poprawie odwodnienia. Dodatkowo planuje się korekcję 
przebiegu śladu drogi, w celu dostosowania jej biegu do węzła łączącego ją w Woli Rakowej 
z budowaną autostradą A1. 

Droga wojewódzka nr 726 

Planuje się rozbudowę odcinku 5,3 km pomiędzy Dęborzeczką a Inowłódzem. Prace będą polegać na 
wymianie nawierzchni jezdni oraz na poprawie warunków korzystania z drogi przez 
niezmotoryzowanych uczestników ruchu – piesi, rowerzyści. W zakresie modernizacji jest także 
budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 22. 

7.3.8 Główne kierunki ruchu i węzły multimodalne 

Dominującym kierunkiem przemieszczeń wewnątrz województwa łódzkiego są dojazdy do stolicy 
województwa – Łodzi. Wiązać się to będzie z dominacją pod względem potencjału ludnościowego, 
ekonomicznego i społecznego – najszerszą infrastrukturą zdrowotną, edukacyjną, kulturalną, a także 
silnie rozwiniętą funkcją handlową i administracyjną. Na terenie Łodzi znajdują się także duże zakłady 
produkcyjne przyciągające pracowników z większej części województwa. W obrębie przewozów do 
Łodzi dominującymi będą przewozy do centrum miasta, co wiąże się ze skumulowaniem funkcji na 
tym obszarze. Dominacja kierunku do centrum tłumaczy znaczne korzyści dla przewagi 
konkurencyjnej kolei, jakie mogą płynąć z budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Należy się 
spodziewać, ze otwarcie linii średnicowej przyniesie skokowy wzrost pasażerów kolei. 

Dalszymi ważnymi kierunkami są dojazdy do byłych miast wojewódzkich – Sieradza, Piotrkowa 
Trybunalskiego i Skierniewic, co związane jest z zachowaniem części funkcji administracyjnych, 
edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz eksploatacją potencjału ekonomicznego 
i ludnościowego wygenerowanego w czasach, gdy miasta były stolicami województw. Drugą grupą, 
nieco skromniejszą są dojazdy do większych miast powiatowych – Kutna i Bełchatowa. 

Kolejną w gradacji wyróżniającą się grupą dojazdów będą te realizowane do dużych zakładów pracy 
lub grup zakładów pracy. Największym generatorem przyciągającym dojeżdżających pracowników 
jest kombinat górniczo – energetyczny w Bełchatowie. niestety, przewozy w całości realizowane są 
przez przewozy drogowe. Innym ważnym ośrodkiem jest np. centrum logistyczno – produkcyjne 
w Strykowie. Masowe dojazdy wiązać się też będą z jednostkami wojskowymi. 

W skali lokalnej dojazdy generowane będą do najbliższych ośrodków administracyjno-handlowych – 
gmin i miast będących stolicami powiatów. W ograniczonym stopniu będą też realizowane przewozy 
do regionów turystycznych – przede wszystkim w doliny Pilicy i Warty. 
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Węzłem multimodalnym jest de facto każda stacja i przystanek kolejowy, ponieważ poprzez każdy 
z takich punktów obsługi podróżnych można odbyć podróż wykorzystując więcej niż jeden środek 
transportu. Węzły jednak zdecydowanie różnią się skalą. Za największy węzeł multimodalny można 
uznać miasto Łódź, w obrębie którego spotykają się połączenia kolejowe aglomeracyjne, regionalne 
i dalekobieżne, połączenia autokarowe wszystkich zasięgów i połączenia lotnicze międzynarodowe 
(w ograniczonym zakresie). Istotna rolę pełni węzeł Kutno, ze względu na duże obciążenie kolejowym 
ruchem dalekobieżnym i połączenia międzynarodowe. Niżej w gradacji znajdują się ważne węzły 
ruchu krajowego takie jak Koluszki, Łowicz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski – ze względu na 
rozbudowaną siatkę połączeń autobusowych. Dalszymi węzłami będą miasta powiatowe oferujące 
powiazania między koleją a połączeniami autobusowymi. Warto podkreślić tu rosnące znaczenie 
Opoczna wynikające z budowy nowej stacji Opoczno Południowe znajdującego się na Centralnej 
Magistrali Kolejowej. 

Zestawienie linii kolejowych, które będą wykorzystywane do przewozów regionalnych na terenie 
województwa łódzkiego jest zawarte w Tabela 6. 
Tabela 6. Zestawienie linii kolejowych, które będą wykorzystywane do przewozów regionalnych na terenie województwa 
łódzkiego. 

Odcinek 
Nr 

linii 
Parametry konstrukcyjne 

docelowe 
Stan techniczny Uwagi 

Łódź Fabryczna – 
Koluszki 

17 140 km/h 
W trakcie 

modernizacji 
Sieć TEN-T bazowa pasażerska i 

towarowa 

Koluszki – 
Skierniewice 

1 140 km/h Po modernizacji Sieć TEN-T bazowa towarowa 

Skierniewice – 
Warszawa 

1 140/160 km/h 
W trakcie 

modernizacji 
Sieć TEN-T bazowa towarowa 

Kutno – Łowicz 3 160 km/h Po modernizacji Sieć TEN-T bazowa towarowa 

Łowicz – 
Skierniewice 

11 120 km/h Dobry Sieć TEN-T bazowa towarowa 

Łódź Kaliska – Łowicz 

 
15 90/100 km/h Po modernizacji  

Zgierz – Kutno 

 
16 120 km/h Niedostateczny  

Łódź Widzew – Zgierz 

 
16 100 km/h Po modernizacji  

Łódź Kaliska – 
Sieradz 

14 120 km/h Niedostateczny Sieć TEN-T bazowa towarowa 

Koluszki – 
Częstochowa 

1 120 km/h Po modernizacji  
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Odcinek 
Nr 

linii 
Parametry konstrukcyjne 

docelowe 
Stan techniczny Uwagi 

Piotrków Tryb. – 
Bełchatów 

 

24 120 km/h Niedostateczny  

Łódź Kaliska – 
Opoczno 

25 100/160 km/h Niedostateczny 
Sieć TEN-T bazowa pasażerska i 

kompleksowa towarowa 

Tomaszów Maz. – 
Drzewica 

22 120 km/h 
W trakcie 

modernizacji 
 

Łódź Chojny – Łódź 
Widzew 

 

540 100 km/h Po modernizacji  

W zakresie modernizacji zawiera się także rewitalizacja. 
Źródło: Opracowanie Własne 
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Ilustracja 22. Zestawienie planowanych kolejowych inwestycji modernizacyjnych na terenie województwa łódzkiego i połączeniach z innymi województwami. 

Źródło: Opracowanie Własne 
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Ilustracja 23. Sieć w województwie łódzkim TEN-T. 

Źródło: Opracowanie Własne 
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Zwraca uwagę bardzo wysoki udział linii kolejowych należących do Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej Towarowej na terenie województwa łódzkiego. Należą do niej ciągi: 

 Zduńska Wola – Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa; 
 Poznań – Warszawa (na terenie województwa łódzkiego przez Kutno i Łowicz); 
 Łowicz – Skierniewice; 
 Gdynia – Tarnowskie Góry (na terenie województwa przez Zduńską Wole Karsznice); 
 Łódź – Opoczno i dalej do Skarżyska (do Opoczna także, jako sieć pasażerska bazowa). 

Oznacza to docelowo wprowadzanie na tych liniach priorytetów o różnym stopniu dla przewozów 
towarowych. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć linii nr 3 i 11 (Kutno – Łowicz – Skierniewice) 
oraz linii 131 (przez Zduńską Wolę, Karsznice). 

8 Podstawowe i pożądanie standardy węzłów multimodalnych  

 Wymagania techniczne i prawne  

Wymagania techniczne dla infrastruktury niezbędnej dla obsługi podróżnych na stacjach 
i przystankach są zdefiniowane w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI). Specyfikacje 
te są dokumentami prawnymi obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej na mocy 
rozporządzeń (decyzji) Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wydaje te rozporządzenia na 
podstawie mandatu udzielonego jej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (z późniejszymi 
zmianami). Przedmiotowe rozporządzenia KE zostały notyfikowane we wszystkich państwach 
członkowskich i obowiązują w sposób bezpośredni wszystkie podmioty prawne w danym kraju. 
W zagadnieniach szczegółowych nieuregulowanych decyzjami obowiązują krajowe akty prawne, 
w przypadku Polski z reguły są to rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 
W zakresie budowy i eksploatacji stacji i przystanków służących do odprawy podróżnych obowiązują 
następujące akty prawne: 
a) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych 

specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej; 
b) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 

specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się; 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

W zakresie infrastruktury dla odprawy podróżnych najważniejsze zagadnienia techniczne to: 

a) Wysokość peronu  
Obowiązujące wymagania prawne definiują 2 wysokości peronów mierzonej do główki szyny: 
550 mm i 760 mm. Najkorzystniejszą dla wygody podróżnych wysokością jest 760 mm. Większość 
produkowanych w Polsce i Europie zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego 
i aglomeracyjnego posiada podłogę właśnie o tej wysokości. Umożliwia to wejście do pojazdu bez 
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korzystania ze stopni przejściowych oraz wózków inwalidzkich i dziecięcych bez stosowania 
podnośników.  
Drugą stosowaną wysokością jest 550 mm. Wymaga ona stosowania dodatkowego stopnia 
wejściowego oraz podnośników i składanych ramp montowanych w zespołach trakcyjnych. 
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie na części długości zespołów trakcyjnych obniżonej do tej 
wysokości podłogi. 
W propozycjach budowy nowych i modernizacji istniejących przystanków i przyjęto standard 
w wysokości peronów – 760 mm. Na liniach numer 15 i 16 zachowano dotychczasowy standard 
550 mm. 
Specyfikacja TSI przewiduje się tez możliwość zastosowania wysokości peronów rzędu 300, co 
dotyczy np. dworców zabytkowych. Na terenie województwa Łódzkiego nie przewiduje się takich 
przypadków. 

b) Długość peronu 
Długość peronu nie jest zdefiniowana w żadnym z w/w przepisów. Określają one tylko ogólne 
wymagania aby długość peronów była zdefiniowana w zależności od długości pociągów, które 
będą eksploatowane na danej linii. Przy czym wybór długości peronu powinien także uwzględniać 
perspektywiczne warunki eksploatacji na danej linii.  

c) Warunki dojścia do peronów 
Dotyczy to w szczególności poruszania się na stacji/przystanku osób z ograniczoną mobilnością. 
Wymagania w tym zakresie są zdefiniowane w specyfikacji TSI PRM (Rozporządzenie Komisji 
Europejskiej nr 1300/2014). Jeżeli dojścia do peronów nie są w poziomie torów to powinny być 
zastosowane, w zależności od lokalnych warunków, windy, schody ruchome lub pochylnie. 

Dla warunków w zakresie eksploatacji pociągów dla woj. łódzkiego zaproponowane zostały 
następujące standardy w zakresie długości peronów:  

a) Dla przystanków lokalnych – długość 150 m, co umożliwia eksploatację pociągów: 
- składających się z 2 zespołów trakcyjnych Flirt 3 po ich wydłużeniu o jeden wagon środkowy;  
- 3 zespołów 2 wagonowych Flirt 3,  
- 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 po modernizacji,  

b) dla przystanków lokalnych na terenie aglomeracji łódzkiej – długość 200 m, co umożliwia także 
zatrzymywanie na nich się innych wybranych pociągów dalekobieżnych w wyjątkowych sytuacjach 
ruchowych 

c) dla przystanków dostępnych dla wszystkich pociągów dalekobieżnych – długość peronów od 300 do 
400 m, co umożliwia zatrzymywanie się przy nich wszystkich rodzajów pociągów dalekobieżnych. 

 Wymagania dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną możliwością 
poruszania się 

8.2.1 Podstawy prawne 

Dostępność pasażerskich usług transportowych – w zakresie dostępności infrastruktury, dostępności 
taboru i obowiązku udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej 
możliwości poruszania się – regulowana jest przede wszystkim na szczeblu unijnym.  
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W odniesieniu do dostosowania infrastruktury do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych i osób 
z ograniczoną możliwością poruszania się podstawowym aktualnie obowiązującym dokumentem, 
w którym wymienione są wymagania dostosowania infrastruktury jest Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 
odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się ustanawiające Techniczną Specyfikację Interoperacyjności 
(TSI) odnoszącą się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM). TSI PRM ma zastosowanie do wszystkich nowych 
stacji zgodnie z pkt. 7.1.1 specyfikacji, a także zgodnie z pkt. 7.2.1 w odniesieniu do odnawianych lub 
modernizowanych podsystemów. W odniesieniu do istniejącej infrastruktury możliwe jest jej 
stopniowe dostosowywanie - zgodnie z pkt. 7.2.2 – i możliwe są wyjątki odnoszące się do już 
istniejącej infrastruktury odnoszące się do wymiarów trasy bez przeszkód, a także do budynków 
chronionych prawem ochrony zabytków. W Rozporządzeniu nie przewidziano możliwości nakładania 
okresów przejściowych wdrażania TSI PRM.  
Rozporządzenie (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku, 
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym określa prawa osób niepełnosprawnych 
i osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Art. 21 nakłada na zarządcę stacji obowiązek zapewnienia 
zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności dostępności stacji, peronów i innych 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zarządca 
stacji jest ponadto zgodnie z art. 22 zobowiązany do udzielania na stacjach kolejowych nieodpłatnej 
pomocy w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu, przesiąść się do 
pociągu skomunikowanego lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego. Pomoc ta nie może być 
warunkowana wcześniejszym jej zgłoszeniem - ograniczanie pomocy do przypadków, które zostały 
wcześniej zgłoszone, czy też zapisywanie takiej zasady w warunkach umownych nie jest, zatem 
zgodne z rozporządzeniem zgodnie z Wytycznymi interpretacyjnymi do rozporządzenia (WE) 
nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym (Bruksela 3 lipca 2015, C(2015) 4089 final). Zgodnie z art. 24 dla uzyskania pomocy 
pasażer jest zobowiązany do pojawienia się w wyznaczonym punkcie w terminie określonym przez 
zarządcę stacji świadczącego taką pomoc. Oznacza to konieczność wyznaczenia punktów spotkań na 
dworcach kolejowych, ale także na peronach – w przypadku pomocy świadczonej przez przewoźnika 
kolejowego przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 w sprawie 
zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, w odniesieniu 
do krajowych połączeń pasażerskich obowiązuje wyłączenie do 2019 roku stosowania nakładającego 
na zarządcę stacji obowiązek zapewnienia zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności 
dostępność stacji, peronów i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną 
możliwością poruszania się art. 21 ustęp 1 Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 roku, dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym. Zgodnie z Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia 1371/2007 wyłączenie może być przyznane na 
okres 5 lat i maksymalnie dwukrotnie przedłużone, co oznacza okres obowiązku wdrożenia w życie 
wszystkich zapisów Rozporządzenia maksymalnie do 2024 roku – przy założeniu, że wykluczenia 
zostaną przedłużone przez Ministerstwo właściwe dla spraw transportu w 2019 roku.  
Z uwagi na tymczasowość zapisu o zwolnieniu z obowiązku wdrożenia rekomendowane jest pełne 
stosowanie wszystkich przepisów dotyczących dostępności infrastruktury dla osób 
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niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się, tym bardziej, że budowanie 
infrastruktury dostępnej dla pasażerów ma także charakter marketingowy - ułatwiając wszystkim 
pasażerom swobodny dostęp do infrastruktury, ułatwia się przesiadanie się i zwiększa tym samym 
liczbę potencjalnych użytkowników systemu transportu multimodalnego. 

8.2.2 Definicja osoby niepełnosprawnej i osoby z ograniczoną możliwością 

poruszania się 

Osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczoną możliwością poruszania się są określeniem przyjętym 
w nomenklaturze Urzędu Transportu Kolejowego. Inne określenia, wynikające z nieprecyzyjnych 
tłumaczeń dokumentów unijnych brzmią: osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Sporadycznie stosowane jest także pojęcie osób o ograniczonej mobilności – o najszerszym 
znaczeniu. 
Zgodnie z art. 3 ust. 15 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 23 października 2007 r. „osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej sprawności ruchowej” 
oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania 
z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub 
przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny 
niepełnosprawności, lub na skutek wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz 
dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby. 
Rozporządzenie Komisji nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej możliwości poruszania się stanowi, iż „Osoba niepełnosprawna i osoba 
o ograniczonej możliwości poruszania się” oznacza każdą osobę dotkniętą trwałym lub czasowym 
upośledzeniem fizycznym, umysłowym, intelektualnym lub sensorycznym, które to upośledzenie 
może utrudniać takiej osobie — w konfrontacji z różnymi barierami — pełne i skuteczne korzystanie 
ze środków transportu na równi z innymi pasażerami, lub której możliwość poruszania się przy 
korzystaniu z transportu jest ograniczona z powodu wieku. 
Zgodnie z definicją za osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczoną możliwością poruszania się uznać 
należy w szczególności osoby: 

1. Z niepełnosprawnością narządów ruchu: 
a. brakiem kończyn lub ich części, 
b. uszkodzeniem układu nerwowego, 
c. uszkodzeniem systemu mięśni lub stawów, 
d. niepoprawnym uformowaniem szkieletu 

Są to osoby poruszające się na wózku inwalidzkim (ręcznym lub elektrycznym, ważącym nawet 
100 kg), o kulach, z laską, z chodzikiem, osoby niskiego wzrostu. 

2. Niewidome i niedowidzące. 
3. Głuche, niedosłyszące, głuchonieme. 
4. Upośledzone intelektualnie.  
5. Starsze wiekiem. 
6. Rodziny podróżujące z dziećmi w wózku. 

Dla planowania dostępnej infrastruktury niezbędne jest zrozumienie pewnych cech 
charakterystycznych dla osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do grupy osób niedosłyszących, dla 
potrzeb niniejszej analizy niezbędne jest zwrócenie uwagi na fakt, że najczęściej odbiór informacji 
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słownej jest pełniejszy przy zastosowaniu aparatu słuchowego – stąd dużym udogodnieniem 
umożliwiającym samodzielne korzystanie z usług kolejowych jest montaż w kasach biletowych 
i punktach informacji pętli indukcyjnych umożliwiających bezpośredni odbiór w aparacie słuchowym. 
Osoby głuche mogą mieć problemy z gramatyką i rozumieniem tekstu pisanego. Osoby niewidome 
poruszają się przy pomocy białej laski lub psa przewodnika czytają teksty pisane alfabetem Braille’a. 
Osoby niedowidzące mogą mieć następujące problemy z widzeniem: obniżoną ostrość widzenia, 
zawężone pole widzenia (widzenie tunelowe), mroczki w polu centralnym widzenia (czarna lub szara 
plama) lub rozsiane (mogą się poruszać i zmieniać kształt), daltonizm. Osoby niewidome z poczuciem 
światła i niedowidzące mają często nadwrażliwość na światło i olśnienia, trudności z adaptacją do 
zmian oświetlenia, np. przy wchodzeniu z ciemnego korytarza do bardzo jasnego pomieszczenia. 
Mają też problemy z poczuciem głębi, np. przy ocenie wysokości stopni schodów.  
Dyskusje, jakie toczyły się wokół wcześniejszej definicji wynikającej z nieobowiązującego już 
rozporządzenia 2008/164/WE dotyczyły wymienionych w tej definicji osób z ciężkim lub 
nieporęcznym bagażem, osób niemówiących w języku polskim, a także nakreślenia definicji osoby 
niskiego wzrostu włączając w tę definicję dzieci. Dzisiejsze debaty toczą się wokół dopisania do tej 
definicji także rowerzystów. Analiza potrzeb osób podróżujących z większym bagażem oraz 
rowerzystów – stanowiących większą potencjalną grupę klientów korzystających z publicznego 
transportu zbiorowego – wskazuje jednak, że dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych za sprawą tras pozbawionych przeszkód, wind i podjazdów oznacza także 
eliminację problemów w dostępie do usług kolejowych. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 
dotkniętych achondroplazją będzie oznaczała zaś ułatwienia w dostępie infrastruktury dla dzieci 
i zwiększenie bezpieczeństwa ich poruszania się w obszarze infrastruktury kolejowej (podwójne 
poręcze przy schodach).  

8.2.3 Wymagania TSI 

Tabela 7. Wymagania TSI z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury. 

Punkt 
TSI 

PRM 

Element 
infrastruktury 

Wymagania 

4.2.1.1 

Parkingi dla osób 
niepełnosprawnych 

i osób 
o ograniczonej 

możliwości 
poruszania się 

Na stacjach wyposażonych w osobne parkingi, w miejscu położonym w miarę 
możliwości jak najbliżej wejścia dostępnego dla osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się muszą zostać zarezerwowane wystarczające i dostosowane miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 

4.2.1.2 
Trasa pozbawiona 

przeszkód 

Przebieg tras: 

 Musi być możliwie najkrótszy, posadzki i podłoże tras muszą mieć słabe 
właściwości odblaskowe. 

 Należy zapewnić trasy pozbawione przeszkód łączące się z następującymi 
strefami publicznymi infrastruktury, o ile występują: punkty zatrzymania 

innych środków transportu na terenie stacji (np. postój taksówek, przystanek 
autobusowy, tramwajowy, metro, prom itd.), parkingi, wejścia i wyjścia 

dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, punkty 
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Punkt 
TSI 

PRM 

Element 
infrastruktury 

Wymagania 

informacyjne, systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, kasy i automaty 
biletowe, obsługa klienta, poczekalnie, toalety, perony. 

Wymiary i wymagania materiałowe, oznakowanie: 

 Minimalna wolna od przeszkód szerokość 160 cm, za wyjątkiem szerokości 
określonych w innych punktach (drzwi, peronów, jednopoziomowych przejść 

przez tory). 
 Progi na trasie muszą kontrastować z otoczeniem posadzki i nie mogą być 

wyższe niż 2,5 cm. 
 Klatki schodowe min. szerokość 160 cm mierzona między poręczami. Co 

najmniej pierwszy i ostatni stopień muszą być oznaczone kontrastującą taśmą 
oraz przynajmniej dotykowe oznaczenia ostrzegawcze na powierzchni muszą 

być umieszczone przed pierwszym stopniem w dół. 
 Trasy pozbawione przeszkód muszą być wyraźnie oznaczone informacjami 

wizualnymi zgodnie z wymaganiami dla informacji wizualnej (opisanej 
w dalszej części tabeli). Osobom niedowidzącym informacje o trasie 

pozbawionej przeszkód muszą być przekazywane przynajmniej za pomocą 
oznakowania dotykowego i kontrastującej powierzchni, po której 

przemieszczają się ludzie. Rozwiązania techniczne, w których wykorzystuje się 
zdalnie sterowane urządzenia dźwiękowe lub aplikacje telefoniczne, są 

dozwolone jako środki dodatkowe lub alternatywne. 
 Jeśli w przebiegu trasy pozbawionej przeszkód prowadzącej na peron 

znajdują się w zasięgu ręki poręcze lub ściany, na poręczy lub na ścianie na 
wysokości od 145 cm do 165 cm muszą być umieszczone krótkie informacje 

(na przykład numer peronu lub oznaczenie kierunku) w alfabecie Braille'a lub 
pismem wypukłym. 

Schody 

 W przypadku konieczności zmiany poziomu dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się musi zostać udostępniona trasa pozbawiona 

schodów stanowiąca alternatywę dla schodów, 
 Podnośniki zapewnia się tam, gdzie nie udostępniono podjazdów; muszą być 

one co najmniej typu 2, zgodnie ze specyfikacją EN 81-70:2003+A1:2004 
 Tam gdzie nie zapewniono podnośników, należy zainstalować podjazdy dla 

osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 
które nie mogą korzystać ze schodów. Podjazdy te muszą mieć umiarkowane 

nachylenie. Ostre nachylenie jest dozwolone wyłącznie dla krótkich 
odległości. 

 Schody ruchome i ruchome chodniki muszą być zaprojektowane zgodnie ze 
specyfikacją EN 115-1:2008+A1:2010. 

 Schody i podjazdy muszą być wyposażone w poręcze po obu stronach, na 
dwóch poziomach. 

 Jednopoziomowe przejścia przez tory mogą stanowić część trasy pozbawionej 
przeszkód, jeżeli są zgodne z wymaganiami dotyczącymi przejść przez tory na 

perony pasażerskie (opisane w tabeli poniżej). 
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4.2.1.3 Drzwi i wejścia 

W odniesieniu do wszystkich drzwi oraz wejść znajdujących się w przebiegu tras 
pozbawionych przeszkód, z wyjątkiem drzwi zapewniających dostęp do toalet, które 

nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się: 

 drzwi muszą posiadać wolny od przeszkód prześwit szer. 90 cm, 
 muszą dawać możliwość obsługi ich przez osoby niepełnosprawne i osoby 

o ograniczonej możliwości poruszania się, 
 mogą być ręczne, półautomatyczne lub automatyczne, 

 elementy sterujące drzwiami muszą znajdować się na wysokości od 80 cm do 
110 cm. 

4.2.1.4 Posadzki 

 Wszystkie pokrycia podłogowe, powierzchnie podłoża i stopnie schodów muszą 
mieć właściwości przeciwpoślizgowe. 

 Na terenie stacji, w żadnym punkcie powierzchni, po których przemieszczają się 
osoby, nie może być nierówności większych niż 0,5 cm, poza progami, kanałami 

odwodnieniowymi i dotykowymi sygnałami ostrzegawczymi na powierzchniach, po 
których przemieszczają się ludzie. 

4.2.1.5 
Sygnalizacja 
przeszkód 

przezroczystych 
 Niezbędne jest oznakowanie wszystkich szklanych drzwi i przezroczystych ścian lub 

zabezpieczone przy pomocy poręczy lub ciągłych rzędów ławek. 

4.2.1.6 
Toalety i 

stanowiska 
przewijania dzieci 

 Jeśli na terenie stacji znajdują się toalety, przynajmniej jedna kabina dostępna dla 
obu płci musi być przystosowana do wózka inwalidzkiego. 

 Jeśli na stacji znajdują się toalety, należy zapewnić stanowiska przewijania dzieci, 
dostępne dla mężczyzn oraz kobiet. 

4.2.1.7 
Meble i urządzenia 

wolno stojące 

 muszą kontrastować z tłem, na którym są widoczne, oraz mieć zaokrąglone brzegi 
 muszą być rozmieszczone w miejscach, gdzie nie przeszkadzają osobom 
niewidzącym lub osobom niedowidzącym, lub w sposób umożliwiający ich 

rozpoznanie przez osobę korzystającą z długiej laski 
 na każdym peronie, na którym pasażerowie mogą czekać na pociąg, oraz w każdej 

poczekalni, musi się znajdować co najmniej jedna strefa wyposażona w siedzenia i 
miejsce na wózek. Gdy obszar taki jest chroniony przed czynnikami pogodowymi, 

musi on być dostępny dla użytkowników wózków inwalidzkich. 

4.2.1.8 

Kasy i automaty 
biletowe, punkty 

informacyjne i 
punkty obsługi 

klienta 

 W przypadku, gdy kasy biletowe, punkty informacyjne i punkty obsługi klienta 
znajdują się wzdłuż trasy pozbawionej przeszkód, przynajmniej jedno z okienek musi 
być dostępne dla użytkownika wózka inwalidzkiego oraz dla osób o niskim wzroście, 

oprócz tego przynajmniej jedno okienko musi być wyposażone w system pętli 
indukcyjnej na potrzeby aparatu słuchowego. 

 Jeśli między pasażerem a osobą sprzedającą bilety w kasie znajduje się szklana 
szyba, musi ona być demontowalna lub, jeśli nie jest demontowalna, należy 

wyposażyć ją w system głośnomówiący (interkom). Każda taka szklana szyba musi być 
wykonana z przezroczystego szkła. 

 W przypadku zainstalowania urządzeń elektronicznych, które wyświetlają 
informacje o cenie osobie sprzedającej bilety, należy także zainstalować urządzenia 

wyświetlające cenę osobie kupującej bilet. 
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 Tam, gdzie w przebiegu trasy pozbawionej przeszkód na stacji umieszczono 
automaty biletowe, przynajmniej jeden taki automat musi być wyposażony w 

interfejs, do którego może dosięgnąć użytkownik wózka inwalidzkiego lub osoba 
niskiego wzrostu 

4.2.1.9 Oświetlenie 

 Natężenie oświetlenia zewnętrznych miejsc stacji musi być wystarczające w celu 
ułatwienia znalezienia drogi i sygnalizacji zmiany poziomu, drzwi i wejść. 

 Natężenie oświetlenia wzdłuż trasy pozbawionej przeszkód musi być dostosowane 
do wymogów wizualnych pasażera. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany 
poziomów, kasy biletowe i automaty do sprzedaży biletów, punkty informacyjne 

i wyświetlacze informacji. 
 Perony muszą być oświetlone zgodnie ze specyfikacją EN 12464-2:2014 i EN 12464-

1:2011. 

4.2.1.10 

Informacje 
wizualne: 

drogowskazy, 
piktogramy, 
informacja 

drukowana lub 
dynamiczna 

 Należy podać następujące informacje: informacje i instrukcje bezpieczeństwa, znaki 
ostrzegawcze, znaki zakazu i znaki nakazu, informacje dotyczące odjazdów pociągów, 

oznaczenie obiektów stacyjnych (tam gdzie występują) oraz dróg dostępu do nich. 
 Czcionki, symbole i piktogramy stosowane na potrzeby informacji wizualnych 

muszą kontrastować ze swoim tłem. 
 Drogowskazy muszą być dostępne we wszystkich punktach, w których pasażerowie 
muszą podejmować decyzje o wyborze trasy, oraz w odstępach na trasie. Oznaczenia, 

symbole i piktogramy należy stosować konsekwentnie na całej długości trasy. 
 Informacje dotyczące odjazdu pociągów (w tym miejsc przeznaczenia, przystanków 
pośrednich, numeru peronu i czasu), muszą się znajdować na wysokości maksymalnie 

160 cm przynajmniej w jednym miejscu na stacji. Wymóg ten ma zastosowanie do 
informacji drukowanej i dynamicznej, w zależności od tego, która jest zapewniana. 

 Krój pisma stosowany w tekstach musi być czytelny. 
 Wszystkie znaki dotyczące bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze, znaki nakazu 

i znaki zakazu muszą zawierać piktogramy. 
 Oznakowanie dotykowe należy zamontować: w toaletach, na potrzeby, 

odpowiednio, informacji funkcjonalnych i wzywania pomocy, na podnośnikach. 
 Informacje o godzinach przedstawiane cyframi muszą być podawane w układzie 

24-godzinnym. 
 Symbole graficzne i piktogramy muszą być opatrzone symbolem wózka 

inwalidzkiego: informacje wskazujące kierunek dla tras przeznaczonych dla wózków 
inwalidzkich, oznaczenie toalet dostępnych dla wózków inwalidzkich i innych 

udogodnień, jeśli są dostępne, jeśli na peronie podana jest informacja o kolejności 
wagonów — oznaczenie miejsca wsiadania osób na wózkach. Symbole mogą być 

łączone z innymi symbolami (np. podnośnik, toaleta itd.). 
 Symbol wózka inwalidzkiego ISO 7000:2004 oraz ISO 7001:2008. 

 Należy oznaczyć odpowiednim symbolem pętle indukcyjne – zgodnie z ETSI EN 301 
462 (2000-03). 
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  Wymiary: 1,30 a (wys.), 1,41 a (szer.) 

 Toalety dostępne dla wózków, wyposażone w boczne poręcze na zawiasach, muszą 
być oznaczone symbolem graficznym przedstawiającym poręcz w położeniu 

uniesionym i opuszczonym. 
 W jednym punkcie dozwolone jest użycie maksymalnie pięciu piktogramów, razem 

ze strzałką kierunkową, wskazujących jeden kierunek i umieszczonych obok siebie. 
Wyświetlacze: 

 Wielkość wyświetlaczy należy dobrać tak, aby pokazywały nazwy 
poszczególnych stacji lub wyrazy komunikatów. Nazwa każdej stacji lub 

wyrazy komunikatów muszą być podawane przez przynajmniej 2 sekundy. 
 Jeśli używane są wyświetlacze z tekstem przesuwającym się (w poziomie lub 

w pionie), każdy pełen wyraz musi być pokazywany przez przynajmniej 
2 sekundy, a prędkość przesuwu w poziomie nie może przekraczać 6 znaków 

na sekundę. 
 Wyświetlacze muszą być zaprojektowane i oceniane pod kątem obszaru 

stosowania, określonego przez maksymalną odległość widzenia według 
następującego wzoru: Odległość od wyświetlacza w mm podzielona przez 

250 = rozmiar czcionki (na przykład: 10 000 mm/ 250 = 40 mm). 

4.2.1.11 
Informacje 
mówione 

Informacje mówione muszą posiadać we wszystkich strefach wartość STI-PA 
przynajmniej 0,45; zgodnie ze specyfikacją EN 60268-16:2011. 

4.2.1.12 
Szerokość peronu i 

krawędź peronu 

 Strefa zagrożenia peronu rozciąga się od krawędzi peronu po stronie toru i 
definiowana jest jako strefa, w której pasażerom nie wolno stać w trakcie przejazdu 

lub przyjazdu pociągu. 
 Szerokość peronu może zmieniać się na jego długości. 

 Minimalna wolna od przeszkód szerokość peronu musi być równa szerokości strefy 
zagrożenia oraz szerokość dwóch przeciwległych tras o szerokości 80 cm (160 cm). 

Wymiar ten może się zmniejszać do 90 cm na końcach peronu. 
 Przeszkody mogą występować w obrębie tej trasy o szerokości 160 cm. Urządzeń 
niezbędnych dla systemu sygnalizacji i wyposażenia bezpieczeństwa nie uważa się w 
niniejszym punkcie za przeszkody. Minimalna odległość miedzy przeszkodą i strefą 

zagrożenia musi być zgodna z poniższą tabelą: 
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 Jeśli na pokładzie pociągu lub na peronie znajdują się dodatkowe urządzenia 
umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach wsiadanie do pociągu lub 
wysiadanie z niego, należy zapewnić wolną przestrzeń (pozbawioną przeszkód) 
wynoszącą 150 cm od krawędzi urządzenia w kierunku wjazdu/ zjazdu wózka na 
poziomie peronu, jeżeli występuje prawdopodobieństwo użycia takich urządzeń. 

Nowe stacje muszą spełniać to wymaganie w stosunku do wszystkich pociągów, które 
zatrzymują się przy danym peronie. 

 Granica strefy zagrożenia, położona najdalej od krawędzi peronu po stronie toru, 
musi być oznaczona wizualnymi i dotykowymi oznaczeniami powierzchni, po której 

przemieszczają się ludzie. 
 Wizualne znakowanie musi być w formie kontrastującej kolorystycznie, 

przeciwpoślizgowej linii ostrzegawczej o szerokości nie mniejszej niż 10 cm. 
 Wyczuwalne dotykiem oznaczenia powierzchni, po której przemieszczają się osoby, 

mogą należeć do jednego z dwóch rodzajów: wzór ostrzegawczy wskazujący na 
zagrożenie na granicy strefy zagrożenia, wzór naprowadzający wskazujący drogę 

poruszania się po bezpiecznej stronie peronu. 
 Materiał na krawędzi peronu po stronie toru musi kontrastować z ciemnym 

uskokiem. 

4.2.1.13 Koniec peronu 

Na końcu peronu należy zamontować barierę uniemożliwiającą swobodny dostęp lub 
umieścić oznakowanie wizualne i wyczuwalne stopami wskaźniki na powierzchniach, 

po których przemieszczają się osoby, z wzorem ostrzegawczym wskazującym na 
zagrożenie. 

4.2.1.15 
Jednopoziomowe 

przejścia przez tory 
na stacjach 

 Jednopoziomowe przejścia przez tory na stacjach mogą być stosowane jako część 
trasy pozbawionej schodów lub trasy pozbawionej przeszkód zgodnie z przepisami 

krajowymi. 
 Jeżeli jednopoziomowe przejścia przez tory są używane jako części tras 

pozbawionych schodów w uzupełnieniu innych tras, muszą one: mieć minimalną 
szerokość 120 cm (mniej niż 10 m długości) lub 160 cm (10 m lub więcej długości), 

mieć umiarkowane nachylenie; ostre nachylenie jest dozwolone wyłącznie dla 
krótkich odległości, być zaprojektowane w taki sposób, by najmniejsze koło wózka 

(Najmniejsze koło musi być w stanie pokonać szczelinę o szerokości 75 mm w 
poziomie i różnicę wysokości 50 mm) nie mogło zostać uwięzione między 

powierzchnią przejścia a szyną. W przypadku, gdy dostęp do jednopoziomowych 
przejść przez tory jest wyposażony w przeszkody zabezpieczające w celu 

uniemożliwienia osobom niezamierzonego/niekontrolowanego przejścia przez tory, 
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minimalna szerokość przejścia w linii prostej i wewnątrz przeszkody może być 
mniejsza niż 120 cm, ale nie mniejsza niż 90 cm; musi być wystarczająca dla 

manewrowania wózkiem przez jego użytkownika 
 Jeżeli jednopoziomowe przejścia przez tory są używane jako części tras 

pozbawionych przeszkód i stanowią jedyne rozwiązanie dla wszystkich pasażerów, 
muszą one: spełniać wszystkie powyższe specyfikacje, mieć oznakowanie wizualne 
i dotykowe w celu określenia początku i końca przejścia, być nadzorowane lub, na 

podstawie przepisów krajowych, musi być zapewnione wyposażenie umożliwiające 
bezpieczne przejście osobom niewidomym lub niedowidzącym, lub jednopoziomowe 

przejście przez tory musi funkcjonować w celu bezpiecznego przechodzenia osób 
niedowidzących. 

 Jeżeli którekolwiek ze wspomnianych powyżej wymagań nie mogą być spełnione, 
jednopoziomowych przejść przez tory nie można uważać za część trasy pozbawionej 

schodów lub pozbawionej przeszkód. 
Źródło: Opracowanie własne. 

8.2.4 Przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się w transporcie multimodalnym 

Bardzo istotną kwestią w organizacji i planowaniu transportu multimodalnego jest zapewnienie 
ciągłości podróży dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 
Oznacza to dostosowanie infrastruktury w obszarze dojść od przystanków komunikacji miejskiej, 
regionalnej lub innej komunikacji dowozowej do stacji, tak, aby zapewnić pasażerom możliwie 
najkrótszą trasę dojścia i pozbawioną przeszkód. Zgodnie z TSI PRM należy zapewnić trasy 
pozbawione przeszkód łączące się z następującymi strefami publicznymi infrastruktury, o ile 
występują: punkty zatrzymania innych środków transportu na terenie stacji (np. postój taksówek, 
przystanek autobusowy, tramwajowy, metro, prom itd.), parkingi. 

Problemem wielu stacji i przystanków zlokalizowanych szczególnie w obszarze Łodzi jest odległość, 
jaka dzieli stacje i przystanki kolejowe od przystanków komunikacji miejskiej, a także skomplikowana 
struktura własnościowa terenów, przez które przebiegać będzie trasa pozbawiona przeszkód.  

Zgodnie z art. 12 pkt. 2 ppkt. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
niezbędne jest uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się w tym zakresie w planie transportowym województwa, a także w planach 
transportowych niższych rzędów (zgodnie z art. 11 Ustawy). Zapisy powinny uwzględniać przepisy TSI 
PRM i wymagać uwzględnienia organizacji tras wolnych od przeszkód.  
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 Systemy informacji pasażerskiej  

8.3.1 System informacji pasażerskiej 

Odpowiednio dopasowany do potrzeb pasażerów system informacji pasażerskiej jest dziś kluczowym 
elementem zwiększania konkurencyjności przejazdów transportem publicznym pasażerskim 
w odniesieniu do transportu indywidualnego samochodowego. Tak jak GPS w samochodzie 
umożliwia on zaplanowanie podróży, dostarcza bieżących informacji o położeniu pojazdów 
i o ewentualnych opóźnieniach – stąd właściwa konstrukcja systemu informacji pasażerskiej jest 
niezbędna dla właściwego funkcjonowania transportu multimodalnego. System ten daje pasażerowi 
– użytkownikowi pojazdów transportu publicznego swobodę, poczucie bezpieczeństwa i komfort 
w podróży – dając wiedzę o jego położeniu, o ewentualnych opóźnieniach, a przede wszystkim 
pewność dojazdu na czas. Służąc do zaplanowania podróży od drzwi domu użytkownika do drzwi 
miejsca jego pracy lub edukacji zwiększa konkurencyjność systemu transportu publicznego – zarówno 
kolejowego, autobusowego czy też miejskiego – w stosunku do samochodu, eliminując konieczność 
orientowania się w trasach przejazdu poszczególnych środków transportu, ich rozkładach jazdy, 
a także lokalizacji stacji i przystanków. Korzystanie z usług transportu publicznego staje się wówczas 
tak proste, komfortowe, szybkie i bezpieczne w odczuciu pasażera, jak jazda własnym samochodem. 
W województwie łódzkim średnio co drugi jego mieszkaniec posiada własny samochód (Bank Danych 
Lokalnych GUS, dane za 2013 rok). Dla zwiększenia liczby pasażerów komunikacji publicznej 
konieczne jest więc stworzenie systemu transportu przyjaznego i dostępnego dla użytkowników 
przyzwyczajonych do podróży samochodem. Podstawowym jego elementem będzie system 
informacji pasażerskiej. 
Na system informacji pasażerskiej składać się będzie: 
 System informacji przystankowej – dynamicznej i statycznej, 
 System informacji mobilnej – aplikacja na telefon, strona internetowa, planer podróży 
 System informacji w pojazdach komunikacji publicznej, 
 System informacji telefonicznej, 
 System identyfikacji wizualnej i oznaczeń kierunkowych. 

8.3.2 Poszczególne elementy systemu informacji pasażerskiej 

Poniżej opisane zostały poszczególne systemy składające się na system informacji pasażerskiej 
w województwie łódzkim, wraz z zakresem informacji, proponowaną lokalizacją.  

8.3.2.1 System informacji przystankowej 

Informacja przystankowa powinna być dostępna na wszystkich stacjach i przystankach 
w województwie. Jest ona podstawowym źródłem informacji dla pasażera docierającego na 
przystanek lub stację. W perspektywie do 2030 roku nie planuje się realizacji kompletnego systemu 
informacji pasażerskiej opisanego poniżej (realizowane będą tylko jego elementy na 
modernizowanych przystankach linii kolejowych) z uwagi na realizację zadań z wyższym priorytetem 
służące poprawie integracji transportu kolejowego. W przyszłości zasadne jest rozważenie budowy 
systemu informacji pasażerskiej (opisanego poniżej) stanowiącego część infrastruktury technicznej 
stacji i przystanków. Jednocześnie konieczna jest obserwacja rozwoju systemów mobilnych których 
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koszty są niewspółmiernie niższe. Takie podejście zostało uzgodnione z przedstawicielami PKP PLK 
S.A. w ramach konsultacji Projektu z głównymi interesariuszami. 
 
PKP PLK ogłosiło w październiku 2014 roku przetarg na projekt budowy systemu informacji 
pasażerskiej. Projekt obejmował także wybrane stacje i przystanki kolejowe na terenie Województwa 
Łódzkiego. Zakładał budowę na niektórych stacjach i przystankach tablic informujących o przyjazdach 
i odjazdach pociągów, na innych budowę infokiosków, a także na niektórych stacjach i przystankach 
systemu zapowiedzi megafonowych. Obejmował on także na niektórych stacjach i przystankach 
budowę systemu monitoringu. Poza linią Łódź Widzew – Koluszki dotyczył on przypadkowo 
wyselekcjonowanych stacji lub przystanków i nie tworzył w żaden sposób pełnego systemu informacji 
pasażerskiej. Przetarg został unieważniony, a jego ponowne ogłoszenie odłożono na czas 
obowiązywania kolejnej perspektywy finansowej (2014 - 2020). 
Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej w obszarze 
Województwa Łódzkiego rekomendowane jest porozumienie z PKP PLK, unowocześnienie systemów 
informacji pasażerskiej na peronach za sprawą wykorzystania danych z GPS pojazdów, a także 
maksymalne ujednolicenie systemu PKP PLK i systemu wojewódzkiego. Nie jest rekomendowana 
jednak rezygnacja z budowy własnego systemu z uwagi na konieczność stworzenia informacji 
pasażerskiej o szerokim zakresie i dostępności dla pasażerów województwa. Propozycja PKP PLK nie 
zakłada stworzenia spójnego systemu informacji pasażerskiej dla województwa, a kontynuacja 
projektu nie jest potwierdzona - nie można więc opierać na niej tworzonego jednolitego systemu 
informacji dla pasażera. 
 
Elementy informacji przystankowej: 
 

1) Papierowe rozkłady jazdy i informacja o ofercie i o prawach pasażerów (wymaganie 
obligatoryjne). 

Za umieszczenie papierowego rozkładu jazdy na stacji lub przystanku kolejowym odpowiada zarządca 
infrastruktury – PKP PLK, zgodnie z Art. 30 pkt. 5c ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 
2003 r. Zgodnie z Art. 30 pkt. 5d wyżej wymienionej ustawy właściciel lub zarządca dworca 
kolejowego jest zobowiązany udostępnienia rozkładu jazdy pociągów w formie ogłoszeń w miejscu 
powszechnie dostępnym w budynku dworca. Zapis ten nakłada ten obowiązek na właścicieli 
dworców kolejowych, nie tylko PKP SA, ale także samorządowych w przypadku wykupu lub przejęcia 
dworca kolejowego.  
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym 
praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, przewoźnik kolejowy jest zobowiązany do 
udzielania „w najbardziej odpowiedniej formie” przed podróżą co najmniej informacji na temat:  
 Ogólnych warunków umowy mających zastosowanie do umowy  
 Rozkładów jazdy i warunków odbycia najszybszej podróży  
 Rozkładów jazdy i warunków najniższych opłat za przewóz  
 Dostępności, warunków dostępu i dostosowania pociągu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej  
 Możliwości i warunków przewozu rowerów  
 Działań mogących przerwać lub opóźnić połączenia  
 Usług dostępnych w pociągu  



 

77 
 

 Procedur odbioru zagubionego bagażu  
 Procedur wnoszenia skarg. 
Część z tych informacji powinna znaleźć się w informacji podawanej w formie 
papierowej/drukowanej na stacjach i przystankach osobowych, a także w budynkach dworców 
w formie czytelnej, zrozumiałej (w formie nie dłuższej, niż 1 strona A4 powiększona w wydruku do 
rozmiaru A3) i atrakcyjnej wizualnie dla użytkownika: 
 połączeń dostępnych na danym przystanku lub stacji kolejowej (mapa połączeń), 
 informacji odnośnie cen biletów na przejazd pociągiem do głównych stacji i przystanków 

położonych w dostępnych relacjach, 
 dostępności, warunków dostępu i dostosowania pociągu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
 możliwości przewozu rowerów, 
 informacji odnośnie utrudnień (autobusowej komunikacji zastępczej, planowanych lub 

realizowanych modernizacji mogących generować opóźnienia), 
 procedur odbioru zagubionego bagażu, 
 procedur wnoszenia skarg. 
 

2) System wizualnej dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach kolejowych 
i przystankach: 

 
Na system dynamicznej informacji pasażerskiej składać się będą tablice przystankowe umiejscowione 
na wszystkich głównych stacjach kolejowych i większych stacjach i przystankach Klasyfikacja 
przedstawiona jest w Tabela 9. 

Tablice LED lub LCD powinny być umieszczone na każdym peronie stacji lub przystanku, przy każdym 
czynnym torze. Wyświetlać powinny informacje dotyczące godzin przyjazdów i odjazdów co najmniej 
3 najbliższych pociągów, w czasie rzeczywistym, z adnotacją o długości ewentualnego opóźnienia. 
Dodatkowo powinny pokazywać aktualną godzinę, a także informacje o ewentualnych utrudnieniach 
w ruchu. Tablice powinny być wykonane w takiej technologii, aby umożliwiać swobodne odczytanie 
danych w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia i nocy. Tablice powinny dawać 
możliwość zdalnej diagnostyki problemów technicznych. Wielkość znaków wyświetlanych na tablicy 
musi umożliwiać ich swobodne odczytanie przez osoby niedowidzące i osoby starsze. Dobrym 
rozwiązaniem jest także zamontowanie w słupach, na których przywieszone będą tablice, przycisków 
umożliwiających odsłuchanie informacji wyświetlanych na tablicach przez osoby niedowidzące 
i niewidome. Do tych przycisków powinny prowadzić ścieżki dla niewidomych. 
Na stacjach i przystankach, na których dostępna jest komunikacja miejska lub będzie zorganizowana 
komunikacja dowozowa powinny być umieszczone przy wyjściach z peronów tablice elektroniczne 
wyświetlające informację dynamiczną lub pasywną (w przypadku braku systemu GPS w pojazdach 
komunikacji miejskiej) dotyczącą odjazdów najbliższych pojazdów komunikacji miejskiej lub 
dowozowej, a także strzałką wskazywać kierunek dojścia na przystanek. Tablice powinny obejmować 
3 najbliższe kursy danej linii. W przypadku, gdy przystanków jest więcej (na przykład stacja Łódź 
Kaliska, Łódź Fabryczna) tablice powinny wyświetlać także numer i lokalizację przystanku, z którego 
odjeżdża najbliższy autobus lub tramwaj. 
Na stacjach i przystankach, na których zlokalizowana jest dynamiczna wizualna informacja 
przystankowa powinien zostać zamontowany także monitoring oraz zapewniona powinna być 
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możliwość szybkiego powiadamiania odpowiednich służb (straż miejska, policja, funkcjonariusze SOK 
lub wynajęta ochrona) i podjęcia przez nie szybkiej interwencji (do 15 minut od zaistnienia 
zdarzenia). 
 

3) System dźwiękowej dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach kolejowych 
i przystankach: 

 
System ten obejmuje organizację systemu megafonowych zapowiedzi na wszystkich stacjach 
i przystankach osobowych w Województwie Łódzkim. System powinien być oparty na syntezatorze 
mowy. Zapowiedzi powinny obejmować informację o przyjazdach i odjazdach pociągów, a także 
informację o ewentualnych utrudnieniach w ruchu i opóźnieniach pociągów. 
 

4) Infotablice i centra informacji na stacjach i dworcach kolejowych 

 
W węzłach kolejowych o charakterze ponadregionalnym oraz na głównych stacjach i przystankach 
kolejowych umieszczone powinny być poza systemem wizualnych zapowiedzi pociągów także centra 
informacji lub infotablice. Opisy rozwiązań dla poszczególnych stacji i przystanków znajdują się 
w tabeli poniżej: 
 
Tabela 8. System informacji pasażerskiej na poszczególnych stacjach kolejowych. 

Stacja System informacji 

Łódź Fabryczna Centrum informacji na dworcu 

Kutno Centrum informacji na dworcu 

Sieradz Centrum informacji na dworcu 

Zduńska Wola Centrum informacji na dworcu 

Łask lub Kolumna Centrum informacji na dworcu 

Pabianice Centrum informacji na dworcu 

Łódź Chojny Centrum informacji na dworcu 

Łódź Widzew Centrum informacji na dworcu 

Łódź Żabieniec Centrum informacji na dworcu 

Łódź Kaliska Centrum informacji na dworcu 

Zgierz Centrum informacji na dworcu 

Ozorków Centrum informacji na dworcu 

Łęczyca Centrum informacji na dworcu 
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Łowicz Centrum informacji na dworcu 

Głowno Centrum informacji na dworcu 

Stryków Centrum informacji na dworcu 

Koluszki Centrum informacji na dworcu 

Skierniewice Centrum informacji na dworcu 

Piotrków Trybunalski Centrum informacji na dworcu 

Radomsko Centrum informacji na dworcu 

Tomaszów 
Mazowiecki 

Centrum informacji na dworcu 

Opoczno Centrum informacji na dworcu 

Wieluń Centrum informacji na dworcu 

Bełchatów Miasto 
Centrum informacji na dworcu (przy założeniu jego powstania przy 

modernizacji linii) 

Łódź Dąbrowa Zewnętrzna infotablica 

Łódź Stoki Zewnętrzna infotablica 

Łódź Marysin Zewnętrzna infotablica 

Łódź Pabianicka Zewnętrzna infotablica 

Łódź Arturówek Zewnętrzna infotablica 

Łódź Radogoszcz 
Zachód 

Zewnętrzna infotablica – lokalizacja pośrodku między peronami na kładce 
dla pieszych 

Łódź Niciarniana Zewnętrzna infotablica 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Infotablica 
 
W projektowanym systemie podstawę stanowić będzie dotykowa infotablica o wielkości ekranu 
minimum 40 cali o rozdzielczości HD, będąca elementem centrum informacji na dworcu lub stojąca 
samodzielnie. Tablica musi być zabezpieczona przed dewastacją i negatywnym wpływem warunków 
atmosferycznych w przypadku tablic umiejscowionych na zewnątrz. Tablice umiejscowione na 
zewnątrz muszą być zlokalizowane pod monitorowanymi wiatami. 
 
Infotablica dawać będzie możliwość: 
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a) połączenia z konsultantem znajdującym się w centrum zarządzania informacją – w tym jednego 
władającego językiem migowym dla zapewnienia dostępności informacji dla niepełnosprawnych 
i osób z ograniczoną możliwością poruszania się (w tym osób starszych i często wykluczonych 
cyfrowo), 

b) wyświetlenia informacji statycznych. 
Informacje, których dostarczać będzie infotablica, to w szczególności: 
 informacje wizualne dotyczące budynku dworca, lokalizacji przystanków 

autobusowych/tramwajowych wraz z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej/dowozowej, 
 mapy z zaznaczoną okolicą stacji/przystanku wraz z zaznaczonymi głównymi generatorami ruchu 

(większe firmy, centra handlowe, szkoły i uczelnie, urzędy).  
 informacje o wydarzeniach w Województwie i w Łodzi, 
 informacje dotyczące innych stacji i przystanków – dające możliwość zapoznania się z ofertą 

turystyczno-rekreacyjną (trasy rowerowe i piesze, ścieżki dydaktyczne),  
 informacje o sieciach komunikacji publicznej (ŁKA, PR, miejska komunikacja w poszczególnych 

miastach, komunikacja dowozowa, informacja o przebiegu ścieżek rowerowych), wraz 
z planerem podróży. 

 
Infotablica musi być wyposażona w: 
 wewnętrzną drukarkę dając możliwość wydrukowania mapy lub żądanych informacji, także 

zdalnie przez konsultanta, 
 klawiaturę z możliwością wpisania informacji (dla osób niemych), 
 pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących korzystających z aparatów słuchowych, 
 system umożliwiający automatyczne obniżenie wysokości tablicy przy pomocy przycisku dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W ten sposób realizowane będzie wymaganie dostępności transportu kolejowego, w tym informacji 
o połączeniach, dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną możliwością poruszania się.  
 
Centrum informacji na dworcu 
 
Centrum informacji na dworcu będzie wydzieloną przestrzenią, o wymiarach co najmniej 5x5 m. 
Będzie pełnić nie tylko funkcję informacyjną, ale także funkcję punktu spotkań dla podróżnych 
niepełnosprawnych i z ograniczoną możliwością poruszania się, którzy zgłaszają swoją pomoc do 
przewoźników kolejowych lub do zarządcy dworca zgodnie z zasadami Rozporządzenie (WE) 
nr 1371/2007 PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów 
w ruchu kolejowym, regulaminami PKP SA, a także zgodnie z wytycznymi Urzędu Transportu 
Kolejowego i postulatami przedstawionymi w trakcie spotkań zespołów opinio-doradczego 
i zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się powołanych przy Prezesie Urzędu 
Transportu Kolejowego.  
Musi być więc położony w sposób umożliwiający swobodne dotarcie do niego osobom 
niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się (preferowana lokalizacja 
w okolicy kas biletowych, na poziomie 0 dworca). Od przystanków komunikacji miejskiej, miejsc 
parkingowych oznaczonych kopertą, postoju taksówek muszą prowadzić do niego w sposób 
nieprzerwany ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Ta sama droga musi być 
czytelnie oznakowana poziomymi i pionowymi znakami z informacją o centrum – zgodnymi z przyjętą 
identyfikacją wizualną, a także w sposób jednolity dla wszystkich stacji i przystanków. Ewentualne 
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krawężniki, schody muszą być oznakowane jaskrawymi pasami. Ścieżki dalej powinny prowadzić do 
peronów kolejowych.  
Sama przestrzeń Centrum Informacji musi być czytelnie oznakowana z wykorzystaniem żywej 
i kontrastowej kolorystyki. Podstawą Centrum stanowić będzie infotablica. Do niej dostawione muszą 
być 3-4 krzesła – wandaloodporne, czytelnie oznakowane dla osób niepełnosprawnych 
i z ograniczoną możliwością poruszania się (a także ewentualnych ich opiekunów). Obok nich muszą 
być wytyczone co najmniej 2 koperty dla wózków inwalidzkich. Centrum może być miejscem 
wystawienia także gabloty z ulotkami informacyjnymi (oferta biletowa, oferty promocyjne, rozkłady 
jazdy, itd.). Propozycja wyglądu takiego Centrum znajduje się na wizualizacji poniżej. 
 

 
Ilustracja 24. Przykładowa wizualizacja Centrum Informacji na dworcach kolejowych. 

W obszarze Centrum musi się znaleźć także umiejscowiony przycisk z głośnikiem umożliwiający 
połączenie się z pracownikami zarządcy dworca odpowiedzialnymi za udzielenie pomocy osobom 
niepełnosprawnym i z ograniczoną możliwością poruszania się, przy pomocy którego będzie 
możliwość wezwania pomocy także w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia potrzeby jej 
uzyskania.  

8.3.2.2 System informacji mobilnej 

Poza omówionym powyżej systemem informacji przystankowej niezbędne jest także wykorzystanie 
najnowszych rozwiązań technicznych. Na system informacji mobilnej składać się będzie aplikacja na 
telefon, strona internetowa z planerem podróży.  
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1) Aplikacja na telefon 

 
Pełnić będzie podstawową funkcję informacyjną o ofercie połączeń komunikacji publicznej, dawać 
będzie zdalny dostęp do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a przede wszystkim będzie 
swojego rodzaju przewodnikiem w podróży umożliwiającym znalezienie stacji lub przystanku 
kolejowego, opracowanie drogi dojazdu do niego (komunikacją publiczną lub indywidualną – 
rowerową lub samochodową). Aplikacje mobilne są także doskonałym narzędziem budowania wiedzy 
na temat klienta (umożliwiając pozyskanie informacji na temat jego lokalizacji, preferencji 
transportowych – także tych niezrealizowanych, odbywanych podróży, węzłów transportowych). Stąd 
aplikacja musi być rozbudowana o szeroki system analityczny. Może ona także być narzędziem 
umożliwiającym kontakt organizatora transportu lub przewoźnika z potencjalnym i aktualnym 
klientem transportu publicznego (umożliwiać zadawanie pytań odnośnie wykorzystywanego biletu, 
satysfakcję z usługi, ewentualne uwagi, sposób odbywania podróży i jej cel, itd.). Jest także 
doskonałym narzędziem do zarządzania siecią transportową (dając możliwość przekazywania uwag 
dotyczących np. czystości stacji i przystanków – dalej przekazywanych do zarządcy infrastruktury, 
czystości i punktualności pojazdów, itd.). 
Proponowane funkcjonalności aplikacji: 
 informacja w czasie rzeczywistym o połączeniach kolejowych, komunikacji dowozowej i jeśli jest 

to możliwe także miejskiej (jest to możliwe, jeśli miejski przewoźnik ma autobusy lub tramwaje 
wyposażone w urządzenia GPS – tak jest obecnie na przykład w Łasku). 

 możliwość lokalizacji położenia sprawdzającego i nawigacja do najbliższej stacji/przystanku 
kolejowego – trasa przejazdu autem lub rowerem + informacja, ile czasu zostało do odjazdu 
wybranego pociągu. 

 nawigacja do najbliższej stacji/przystanku przy zastosowaniu komunikacji miejskiej (we 
wszystkich miastach) – informacja o linii i możliwość wejścia w link do rozkładu jazdy lub 
informacja w czasie rzeczywistym, 

 nawigacja pasażera podczas przesiadek (z wykorzystaniem systemu GPS), pokazanie przystanków 
w terenie z wykorzystaniem wizualizacji 3D, 

 możliwość ustawienia przypomnienia o właściwym przystanku, na którym należy wysiąść, 
 możliwość przesłania uwag do przewoźnika lub organizatora transportu – informacji ze zdjęciem 

zrobionym komórką (np. o brudnym przystanku, o brudnym pociągu, itd.),  
 możliwość zakupu biletu na wybraną trasę (opcja najpełniej będzie wykorzystana przy stworzeniu 

systemu zakupu łączonego biletu na pociąg i pojazd komunikacji miejskiej/regionalnej – nie tylko 
miesięcznego Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego, ale także biletów jednorazowych), 

 informacja o utrudnieniach w ruchu – w komunikacji kolejowej i miejskiej/ regionalnej, także 
informacja o utrudnieniach przy przesiadaniu się (np. o wydłużeniu trasy lub utrudnionym jej 
przejściu dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się z powodu 
remontu, wykopów w ciągu pieszym, itd.), 

 warstwa analityczna – śledzenie trasy jego podróży użytkownika 
(tramwaj/samochód/pociąg/autobus/rower/pieszo do pociągu i potem to samo z pociągu), 
śledzenie jego wyborów dokonywanych w aplikacji, itd.  

 możliwość przesłania pytań do korzystającego z aplikacji – np. o rodzaj biletu, o satysfakcję 
z podróży, itd. 
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2) Strona internetowa wraz z planerem podróży 

 
Proponowane jest utworzenie odrębnej strony lub przekazanie zadania głównemu przewoźnikowi 
regionu. Strona internetowa musi zawierać komplet informacji dla pasażera: 
 Informacje o rozkładach jazdy, sieci połączeń, prawach i obowiązkach, ofercie biletowej, ofercie 

handlowej – w przypadku wykorzystania strony internetowej – informacji dotyczącej całej sieci 
połączeń – kolejowych, miejskich, autobusowych regionalnych, dowozowych do stacji 
i przystanków kolejowych. 

 informacja w czasie rzeczywistym o połączeniach kolejowych, komunikacji dowozowej i jeśli jest 
to możliwe także miejskiej (jest to możliwe, jeśli miejski przewoźnik ma autobusy lub tramwaje 
wyposażone w urządzenia GPS – tak jest obecnie na przykład w Łasku). 

 możliwość lokalizacji położenia sprawdzającego i nawigacja do wybranej stacji/przystanku 
kolejowego – trasa przejazdu autem lub rowerem. 

 nawigacja do najbliższej stacji/przystanku przy zastosowaniu komunikacji miejskiej (we 
wszystkich miastach) – informacja o linii i możliwość wejścia w link do rozkładu jazdy lub 
informacja w czasie rzeczywistym. 

 możliwość przesłania uwag do przewoźnika lub organizatora transportu. 
 warstwa analityczna – śledzenie trasy jego podróży użytkownika 

(tramwaj/samochód/pociąg/autobus/rower/pieszo do pociągu i potem to samo z pociągu), 
śledzenie jego wyborów dokonywanych na stronie internetowej, itd.  

Dla zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością 
poruszania się musi być ona zgodna z obowiązującym standardem dostępności (obecnie WCAG 2.0). 
Oprócz własnego planeru transportu konieczna jest także obecność wszystkich przewoźników 
w systemie wyszukiwarek typu „Jak dojadę” i „E-podróżnik”. 

8.3.2.3 System informacji w pojazdach komunikacji publicznej 

System informacji składa się z trzech elementów: 
 informacji o trasie przejazdu i najbliższych przystankach (w pojazdach kolejowych),  
 informacji o trasie przejazdu i najbliższych przystankach (w pojazdach komunikacji miejskiej 

i regionalnej),  
 informacji na monitorach LCD zamontowanych w pojazdach kolejowych, miejskich i regionalnych.  
Forma informacji wewnątrz pojazdów kolejowych jest określona przepisami TSI i UTK. Podobna 
informacja w pojazdach komunikacji miejskiej i regionalnej powinna być wymagana na etapie 
podpisywania umowy o świadczenie usług przewozowych. Trzecia z wymienionych form udzielania 
informacji ma charakter dobrowolny – tablice są bowiem najczęściej medium reklamowym i forma 
ich wykorzystania leży w gestii przewoźników. Powinni oni być jednak zachęcani (także na zasadach 
wykupywania reklamy) do publikowania informacji o ofercie połączeń, cenach biletów, węzłach 
przesiadkowych i możliwości podróżowania multimodalną komunikacją publiczną. Przewoźników 
miejskich i regionalnych (także prywatnych) należy zachęcać do umieszczania w nazwach 
przystanków znajdujących się w pobliżu stacji i przystanków kolejowych, nazw tych stacji 
i przystanków kolejowych, tak, aby dostęp do nich był dla podróżnego w sposób maksymalny 
intuicyjny. 
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8.3.2.4 System informacji telefonicznej 

System informacji pasażerskiej musi być dostępny także dla osób wykluczonych cyfrowo i dla osób 
przyzwyczajonych do tradycyjnych metod pozyskiwania informacji o oferowanym transporcie 
publicznym. Nie jest możliwa rezygnacja z tradycyjnej informacji pasażerskiej oferowanej przez 
każdego z przewoźników. Rolą organizatora transportu multimodalnego jest jednak zadbanie o to, 
żeby w szczególności udzielana była informacja o: 
 możliwym dotarciu do stacji lub przystanku kolejowego – komunikacją miejską, regionalną, 

dowozową do stacji lub przystanku, rowerową, samochodową indywidualną lub pieszo, 
 biletach komunikacji miejskiej, regionalnej, dowozowej do stacji lub przystanku, ofercie 

Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego, 
 połączeniach kolejowych wszystkich przewoźników, 
 zlokalizowanych przy przystankach generatorach ruchu (miejscach pracy, centrach handlowych, 

uczelniach i szkołach) wraz z kompetentną informacją o trasie dojścia lub dojazdu do nich. 
Informacji takiej powinni udzielać nie tylko przewoźnicy kolejowi, ale także na mocy proponowanych 
do zawarcia porozumień także miejscy i regionalni. 

8.3.2.5 System identyfikacji wizualnej i oznaczeń kierunkowych 

Istotnym elementem systemu informacji pasażerskiej w transporcie multimodalnym musi stać się 
system informacji wizualnej i ciągi oznaczeń kierunkowych. Musi być zgodny z wymaganiami TSI PRM 
opisanymi w rozdziale dotyczącym dostosowania infrastruktury do wymagań osób 
niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się. System taki musi być intuicyjny 
i ułatwiać swobodne poruszanie się w zaprojektowanym systemie transportu multimodalnego. Musi 
on zawierać w szczególności informacje o: 
 kierunku, w którym pasażerowie wysiadający z pociągu powinni kierować się do przesiadki, kas 

biletowych, centrum informacji, parkingu samochodowego lub rowerowego, postoju taksówek, 
czy też po prostu do wyjścia ze stacji /dworca kolejowego lub przystanku, strzałki z taką 
informacją (piktogram lub informacja słowna) muszą znaleźć się na peronach stacji i przystanków, 
na większych dworcach w przejściach na perony, w budynkach dworcowych, na trasie dojścia do 
punktu docelowego; 

 kierunku dojścia do peronów/ kas biletowych/ centrum informacji na stacjach kolejowych 
i dworcach – strzałki z taką informacją (piktogram lub informacja słowna) powinny prowadzić od 
przystanku komunikacji miejskiej/ dowozowej do kolei/ regionalnej, parkingu samochodowego 
lub rowerowego, postoju taksówek do kas biletowych/ centrum informacji/wejścia na perony; 

 kierunku dojścia/dojazdu do stacji lub przystanku kolejowego – wyraźnego ciągu oznaczeń 
ustawionych w zależności od stacji lub przystanku – już od centrum miasta/ miasteczka lub wsi, 
budynków większych generatorów ruchu (zakładów pracy lub uczelni) bądź przy głównych 
drogach dojazdowych do przystanku. Dokładne propozycje należy poprzedzić badaniami 
zachowań komunikacyjnych, badaniami marketingowymi i konsultacjami z lokalnymi 
samorządami; 

Przy tworzeniu ciągów oznaczeń rekomendowane jest ich testowanie na grupach różnych 
wolontariuszy (reprezentujących różne grupy wiekowe i zawodowe) – dla uzyskania kompletnej opinii 
użytkownika (user experience) i wypracowania najlepszych i najbardziej intuicyjnych rozwiązań. 
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Stworzenie ciągów oznaczeń kierunkowych wymaga stworzenia jednolitego systemu identyfikacji 
wizualnej – oznakowanie musi być jednolite dla całego Województwa. Harmonizować musi 
z oznakowaniem Centrum Informacji. System jednolitej identyfikacji wizualnej to także oznakowanie 
piktogramami taboru kolejowego – proponowane jest przyjęcie jednolitego oznakowania drzwi 
pociągów dużymi i widocznymi z daleka piktogramami informującymi o wejściu dla osób 
niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się i z rowerami. Jest to rozwiązanie, 
które dobrze sprawdziło się już w wielu krajach Zachodnioeuropejskich.  

8.3.3 Zarządzanie systemem informacji pasażerskiej 

Kompetencje organizacyjne systemu informacji pasażerskiej są w chwili obecnej bardzo rozproszone 
głównie między przewoźnikami i zarządcą infrastruktury. Nowe elementy systemu informacji 
wymagają także właściwego przydziału kompetencji organizacyjnych. 
Kompetencje organizacyjne elementów systemu pokazuje poniższa tabela: 

Tabela 9. Elementy systemy informacji pasażerskiej i odpowiedzialne za niego podmioty. 

Element systemu informacji pasażerskiej Podmiot odpowiedzialny 

System informacji 
przystankowej 

 

Papierowe/drukowane rozkłady jazdy zarządca infrastruktury 

Informacja o ofercie i o prawach pasażerów przewoźnicy 

System wizualnej dynamicznej informacji 
pasażerskiej na stacjach kolejowych i 

przystankach 

zarządcy infrastruktury – 
obecnie jedynie na dworcu 

Łódź Kaliska 

System dźwiękowej dynamicznej informacji 
pasażerskiej na stacjach kolejowych i 

przystankach 

zarządca infrastruktury –
obecnie jedynie na stacjach 

węzłowych 

Infotablice i centra informacji na stacjach i 
dworcach kolejowych 

 

Brak wskazania - 

Brak takiego systemu 

System informacji 
mobilnej 

Aplikacja na telefon Przewoźnicy (w planach) 

Strona internetowa wraz z planerem podróży 
Przewoźnicy dysponują 
stronami internetowymi 

System informacji w 
pojazdach komunikacji 

publicznej 

Informacje o trasie przejazdu i najbliższych 
przystankach w pojazdach kolejowych 

Przewoźnicy kolejowi 

Informacje o trasie przejazdu i najbliższych 
przystankach w pojazdach komunikacji miejskiej 

i regionalnej 

Przewoźnicy miejscy lub 
regionalni 

Informacje na monitorach LCD zamontowanych 
w pojazdach kolejowych, miejskich i 

regionalnych 
Przewoźnicy 
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Element systemu informacji pasażerskiej Podmiot odpowiedzialny 

System informacji telefonicznej Przewoźnicy 

System identyfikacji wizualnej i oznaczeń kierunkowych 
Brak wskazania - 

Brak takiego systemu 

Źródło: Opracowanie własne. 

Większość kompetencji w zakresie informacji pasażerskiej w chwili obecnej najczęściej z powodów 
prawnych przynależy do przewoźników kolejowych. Od nich pochodzi także większość 
wykorzystywanych w systemie danych (przede wszystkim dane z systemów GPS dotyczące lokalizacji 
pociągów).  
Dla jak najlepszego wykorzystania potencjału, jaki niesie za sobą sprawnie zorganizowany system 
informacji pasażerskiej w odniesieniu do budowy systemu transportu multimodalnego, niezbędne 
jest skupienie w jednej jednostce kompetencji organizacji, wykonawstwa i nadzoru nad 
funkcjonowaniem całego systemu i poszczególnych jego elementów. 

 
Ilustracja 25. Schemat organizacji systemu informacji pasażerskiej 

System zakłada jak największą ekonomizację procesu przekazywania informacji i tym samym ich 
maksymalną automatyzację. Będzie to związane z jego oparciem na informacjach z systemów GPS 
pojazdów. System zapowiedzi głosowych oparty będzie także na transmisji danych przekazanych 
z systemów GPS pojazdów, następnie przetransmitowanych na automatyczne zapowiedzi 
z elektronicznego systemu. 
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Źródła informacji dla systemu pokazuje poniższy schemat: 

 
Ilustracja 26. Schemat podstawowych źródeł informacji. 

 Kryteria i klasyfikacja przystanków i stacji 

8.4.1 Zasady klasyfikacji 

Dla potrzeb określenia zakresu wyposażenia niezbędnego dla obsługi podróżnych na stacjach 
i przystankach proponuje się przyjęcie ich klasyfikacji. Obecnie w Polsce nie istnieje jednolita tego 
typu klasyfikacja. PKP S.A. stosowało dotychczas klasyfikację własnych dworców w 4 kategoriach: 
A,B,C,D. Kryterium klasyfikacyjnym była ilość podróżnych odprawianych z danego dworca. Poza tą 
klasyfikacją znajdowała się większość przystanków, na których nie było żadnych nieruchomości 
należących do PKP S.A. Od sierpnia 2015 r. PKP wprowadziło nową klasyfikację dworców także, jak 
poprzednio należących tylko do tej spółki. W klasyfikacji tej wyróżniono następujące kategorie:  
- P (Premium): 16 największych dworców w Polsce; 
- W (Wojewódzkie): 15 obiektów obsługujących ruch wojewódzki i regionalny; 
- A (Aglomeracyjne): 105 obiektów obsługujących ruch lokalny czasem dalekobieżny; 
- R (Regionalne): 95 obiektów obsługujących ruch regionalny; 
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- L (lokalne): 336 obiektów obsługujących ruch lokalny; 
- T (sezonowe, turystyczne): 15 obiektów czynnych sezonowo. 
W klasyfikacji tej uwzględniono: obsługę dworców w zakresie pociągów różnej kategorii, liczbę 
podróżnych i stopień komercjalizacji powierzchni dworcowej. 
Z punktu widzenia organizatora przewozów na terenie województwa klasyfikacja ta nie jest 
dostatecznie adekwatna do potrzeb zdefiniowania wyposażenia dworców a także nie obejmuje 
znacznej liczby przystanków nienależących do PKP S.A.  
Celem niniejszego Studium jest zdefiniowanie minimalnego wyposażenia technicznego dla wszystkich 
punktów odprawy podróżnych w województwie. Z tego powodu proponowana jest poniższa 
klasyfikacja z 4 kategoriami przystanków i stacji. Jest ona spójna z klasyfikacją obiektów własnych PKP 
S.A. wg następujących zasad. 

Tabela 10. Kategorie poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Kategoria dla potrzeb 
województwa 

Kategoria  
wg PKP S.A. 

Uwagi 

I. 
Główny węzeł 

ponadregionalny 
P Należeć będzie dworzec Łódź Fabryczna (obecnie w budowie) 

II. Duże stacje W, A 

Łódź Widzew, Łódź Kaliska, , Pabianice, Zduńska Wola, 
Sieradz, Zgierz, Kutno, Łowicz, Koluszki, Tomaszów 

Mazowiecki, Piotrków Tryb., Radomsko, Skierniewice, Łowicz 
Gł. 

III. 

Stacje i przystanki o 
wysokim potencjale 

ludnościowym 

R, I 

Kolumna, Łódź Retkinia, Głowno, Łask, Sieradz Warta, 
Grotniki, Ozorków Nowe Miasto, Ozorków, Łęczyca, Stryków,  

Łódź Śródmieście, Łódź nad Łódką, Łódź Żabieniec, Łódź 
Chojny, Łódź Dabrowa, Pabianice Północ, Zgierz Północ, Lipce 

Reymontowskie, Rogów, Żakowice, Gałkówek, Justynów, 
Bedoń, Rokiciny, Moszczenica, Piotrków Trybunalski Północ, 

Gorzkowice, Gomunice, Opoczno, Opoczno Południowe, 
Drzewica, Wieruszów Miasto, Wieluń, Sklęczki, Żychlin, 

Łowicz Przedmieście, Łowicz Korabka, 

IV. Małe stacje i przystanki L Wszystkie niewymienione powyżej 

-  T Dworce kategorii T nie występują na terenie województwa 

Źródło: Opracowanie własne. 

Należy tu podkreślić, że najbardziej wymykającą się dotychczasowym klasyfikacjom jest kategoria III, 
która obejmować może zarówno relatywnie duże stacje, ale nieatrakcyjnie położone i z tego tytułu 
słabo obciążone ruchem lokalnym (ale obsługujące też ruch dalekobieżny), jak i proste przystanki 
kolejowe, ale o atrakcyjnym położeniu gwarantującym większą popularność, ze względu np. na duże 
skupiska ludności, duże zakłady pracy, ważne obiekty turystyczne. 
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8.4.2  Zakres wyposażenia przystanków – ogólne standardy 

Kategoria I 

Główny węzeł ponadregionalny 
Głównym węzłem o roli ponadregionalnej będzie dworzec Łódź Fabryczna. 
Odpowiadać on będzie za recepcję znacznych ilości przyjezdnych, przesiadki między różnymi 
poziomami i systemami obsługi. Powinien umożliwiać dostęp do szerokiego zakresu usług. Jego 
wyposażenie, poza elementami i rozwiązaniami funkcjonalnymi wynikającymi z realizowanego 
projektu powinno uwzględnić m. in.: 

1. Siedziska na peronach (min. 20 miejsc na peron); 
2. Siedziska w hali głównej (min. 50 szt.); 
3. Kasety na rozkład jazdy i inną stałą informację pasażerską, przynajmniej jedna na każde 100 

mb peronu; 
4. Plan miasta, plan centrum – kilka sztuk; 
5. Plan dworca ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej, 

dalekobieżnej komunikacji autobusowej, parkingów, wiat rowerowych – na każdym 
z peronów, w przejściach między peronami, w hali głównej dworca; 

6. Zadaszone miejsca umożliwiające bezpieczne przypięcie rowerów (łącznie min. 80 
stanowisk), postój taxi (min. 15 miejsc); 

7. Stację roweru miejskiego (jeśli będzie w użyciu); 
8. Kamery monitoringu umożliwiające zarówno zapis, jak i bieżący podgląd sytuacji na terenie 

całego dworca; 
9. Tablice elektroniczne umożliwiające wyświetlenie informacji o odjeździe i przyjeździe 

dwudziestu najbliższych pociągów w każdym kierunku (kierunek, numer linii, numer pociągu, 
kategoria pociągu, godzina odjazdu, numer peronu (toru), z którego odbędzie się odjazd), 
zakłóceniach w ruchu pociągów w tym opóźnieniach, o wołaniach kursów, zmianach peronu, 
zmianach czasowych etc. przynajmniej dwie na peron i dwie w poczekalni; 

10. Tablica elektroniczna informująca o odjeździe najbliższych kursów innych form komunikacji 
(komunikacja lokalna, autobusy dalekobieżne – po min. 10 kursów); zakres informacji: numer 
linii, kategoria połączenia, kierunek, numer stanowiska, aktualna godzina (może być zegar 
analogowy). Przynajmniej w hali głównej dworca i sąsiedztwie przystanków komunikacji 
lokalnej; 

11. Tablica elektroniczna pokazująca informację o najbliższym pociągu (kierunek, numer linii, 
numer pociągu, kategoria pociągu, godzina odjazdu, zestawienie składu i jego zatrzymanie 
względem peronu - piktogram) - przynajmniej jedna na każde 100 mb krawędzi peronowej 
przynajmniej jedna na krawędź peronową zlokalizowana przy każdym wyjściu/zejściu na 
peron; 

12. Całodobowy posterunek służb porządkowych (ochrona, policja, straż miejska, SOK); 
13. Kosze na odpadki z uwzględnieniem ich segregacji (przynajmniej cztery na peron, cztery 

w holu głównym, a także na terenach przyległych; 
14. Piktogramy ułatwiające poruszanie się po terenie dworca i dotarcie do innych elementów 

infrastruktury (przystanki, parkingi, kasy, poczekalnia, skrytki bagażowe etc.), obiekty 
handlowe i usługowe: punkt prasowy, sklep spożywczy samoobsługowy czynny min. 18 
godzin na dobę, kawiarnia, restauracja lub bar serwujące ciepłe posiłki w tym wegetariańskie, 
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kwiaciarnia, księgarnia, placówka finansowa umożliwiająca wymianę walut, sklep 
z pamiątkami; 

15. Punkt informacji turystycznej; 
16. Punkt informacji pasażerskiej; 
17. Punkt informacji pasażerskiej o komunikacji lokalnej; 
18. Kasy biletowe; 
19. Automaty biletowe z uwzględnieniem funkcji wyszukiwania połączeń; 
20. Bankomaty (minimum 2 szt.); 
21. Przechowalnia bagażu bądź skrytki (min. 30 sztuk); 
22. Toalety w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w przewijak; 
23. Prysznic; 
24. Wydzielona przestrzeń dla palących, odseparowana od pozostałych użytkowników, 

wyposażona w popielniczki (może być na terenie otwartym, pod zadaszeniem) 
25. Automat telefoniczny; 
26. Bezprzewodowy dostęp do Internetu, przynajmniej w holu dworca (może być płatny lub 

częściowo płatny). 
27. Nagłośnienie umożliwiające zapowiadanie odjazdów i przekazywanie innych komunikatów 
Dla węzła nie przewiduje się etapowania bądź wariantowania wyposażenia. 

 

Kategoria II 

Duże stacje 
Ta grupa stacji obsługiwać będzie zarówno ruch lokalny, bazujący na obsłudze pieszej, dojeździe 
rowerem, dojeździe lokalnym transportem zbiorowym, jak i pasażerów przesiadających się do 
systemów wyższego rzędu (regionalny, krajowy, międzynarodowy), także autobusowych i lotniczych. 
Należy na nich zapewnić nie tylko komfort realizacji ciągu podróży łączonych, ale także 
zagospodarowanie czasu przesiadki, która może wynosić kilkadziesiąt minut. Wyposażenie tych stacji 
i przystanków obejmować powinno: 

1. Perony o wysokości min. 550 mm p.g.s., przy preferowanej wysokości 760 mm p.g.s. 
wyposażone w oznaczenia dla osób niewidomych i niedowidzących; 

2. Dojścia na peron z poczekalni, parkingów i ciągów komunikacyjnych w tym przynajmniej 
jedno pozbawione schodów; 

3. Przejścia na perony - bezkolizyjne lub dozorowane; zadaszone; 
4. Zadaszenie peronów wraz ze ścianą boczną na przynajmniej 1/4 długości peronu; 
5. Siedziska na peronach (min. 8 miejsc na peron); 
6. Kasety na rozkład jazdy i inną stałą informację pasażerską, przynajmniej dwie na peron; 
7. Plan miejscowości, plan dworca ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji 

miejskiej, parkingów, wiat rowerowych; 
8. Zadaszone miejsce umożliwiające bezpieczne przypięcie rowerów (min. 45 stanowisk), 

parking samochodowy (min. 15 miejsc w tym min. 5 dla postoju krótkotrwałego), postój taxi 
(min. 3 miejsca); 

9. Kamery monitoringu umożliwiające zarówno zapis, jak i bieżący podgląd sytuacji na 
peronach, przejściach przez tory, przystankach komunikacji miejskiej oraz miejscach 
parkowania pojazdów. 
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10. Tablica elektroniczna lub mechaniczne pokazująca informację o najbliższym pociągu 
(kierunek, numer linii, numer pociągu, kategoria pociągu, godzina odjazdu, a w przypadku 
elektronicznych także zestawienie składu i jego zatrzymanie względem peronu - piktogram), 
numerze peronu (toru), z którego odbędzie się odjazd – przynajmniej jedna na każde 100 mb 
krawędzi peronowej przynajmniej jedna na krawędź peronową zlokalizowana przy każdym 
wyjściu/zejściu na peron w przypadku przejść podziemnych/kładek. 

11. Oświetlenie peronów, przejść przez tory, przystanków komunikacji miejskiej oraz miejsc 
parkowania pojazdów; 

12. Przyciski SOS umożliwiające zgłoszenie zagrożenia dyspozytorowi, chyba, że dostępny jest 
całodobowy posterunek służb porządkowych (ochrona, policja, straż miejska, SOK); 

13. Kosze na odpadki z uwzględnieniem ich segregacji (przynajmniej dwa na peron i osobny 
w poczekalni); 

14. Tablice z nazwą stacji (zgodne ze standardem) i numeracją peronów; 
15. Ogrzewana poczekalnia z siedziskami (min. 15 szt.). 
16. Piktogramy ułatwiające poruszanie się po terenie dworca i dotarcie do innych elementów 

infrastruktury (przystanki, parkingi, kasy, poczekalnia, skrytki bagażowe etc.); 
17. Nagłośnienie umożliwiające zapowiadanie odjazdów i przekazywanie innych komunikatów. 
 
Na wyposażenie uzupełniające, preferowane na każdej stacji, instalowane w miarę możliwości 
finansowych i organizacyjnych składać się będą: 
1. Obiekt lub obiekty handlowe zapewniające dostęp przynajmniej do: podstawowych 

artykułów spożywczych, prasy, ciepłych napojów, ciepłych przekąsek, możliwość zakupu 
biletów w kasie. 

2. Tablice elektroniczne umożliwiające wyświetlenie informacji o odjeździe i przyjeździe 
dziesięciu najbliższych pociągów w każdym kierunku (kierunek, numer linii, numer pociągu, 
kategoria pociągu, godzina odjazdu, numer peronu (toru), z którego odbędzie się odjazd); 
zakłóceniach w ruchu pociągów w tym opóźnieniach, powołaniach kursów, zmianach peronu, 
zmianach czasowych etc. przynajmniej jedna na peron i jedna w poczekalni; 

3. Tablica elektroniczna informująca o odjeździe najbliższych kursów innych form komunikacji 
(komunikacja lokalna, autobusy dalekobieżne – po min. 10 kursów); zakres informacji: numer 
linii, kategoria połączenia, kierunek, numer stanowiska, aktualna godzina (może być zegar 
analogowy). Przynajmniej w poczekalni i sąsiedztwie przystanków komunikacji lokalnej; 

4. Automat biletowy z uwzględnieniem funkcji wyszukiwania połączeń; 
5. Bankomat; 
6. Przechowalnia bagażu bądź skrytki (min. 6 sztuk); 
7. Toaleta w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w przewijak; 
8. Wydzielona przestrzeń dla palących, odseparowana od pozostałych użytkowników, 

wyposażona w popielniczki (może być na terenie otwartym, wskazane zadaszenie); 
9. Automat telefoniczny; 
10. Bezprzewodowy dostęp do Internetu, przynajmniej w poczekalni (może być płatny lub 

częściowo płatny); 
11. Zadaszenie przejść na perony oraz schodów; 
12. Schody ruchome lub przynajmniej wyposażenie schodów stałych w taśmy transporterowe 

ułatwiające wniesienie bagażu. 
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Kategoria III 

Stacje i przystanki o wysokim potencjale ludnościowym 
Ta grupa stacji i przystanków obsługiwać będzie przede wszystkim ruch w zasięgu obsługi pieszej 
i dojazdu rowerem, ale na obszarach o dużym potencjale ludnościowym. Możliwe są także 
intensywne dojazdy do tych stacji lokalnym transportem zbiorowym. Często obsługiwać będą osiedla 
wielorodzinne i inne struktury zwarte. Należy na nich zapewnić podstawowy komfort, a także dostęp 
do informacji i możliwość realizacji ciągu podróży łączonych, a także przystosować je do okresowego 
przebywania dużych grup pasażerów. Podstawowe wyposażenie tych stacji i przystanków obejmować 
powinno: 

1. Peron (perony) o wysokości min. 550 mm p.g.s., przy preferowanej wysokości 760 mm p.g.s. 
wyposażony w oznaczenia dla osób niewidomych i niedowidzących; 

2. Utwardzone dojście na peron z parkingów i ciągów komunikacyjnych w tym przynajmniej 
jedno pozbawione schodów (preferowane rampy, windy należy traktować jako ewentualność 
przy braku innych możliwości); 

3. Zadaszenie – częściowe zadaszenie peronów wraz ze ścianą boczną, lub przynajmniej 2 wiaty 
punktowe na peron, siedziska, min. 8 szt. na peron; 

4. Kaseta na rozkład jazdy i inną stałą informację pasażerską, przynajmniej jedna na peron 
(dwie, w przypadku istnienia dwóch dojść do peronu ze skrajnych krańców) oraz przynajmniej 
jedna w poczekalni (jeśli istnieje); 

5. Plan stacji (przystanku) ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej, 
parkingów, wiat rowerowych; 

6. Zadaszone miejsce umożliwiające bezpieczne przypięcie rowerów (min. 30 stanowisk), 
parking samochodowy (min. 5 miejsc – z wyjątkiem lokalizacji w obszarach zwartej 
zabudowy); 

7. Kamery monitoringu umożliwiające zarówno zapis, jak i bieżący podgląd sytuacji na 
peronach, przejściach przez tory, przystankach komunikacji miejskiej oraz miejscach 
parkowania pojazdów; 

8. Tablica elektroniczna lub mechaniczna pokazująca informację o najbliższym pociągu 
(kierunek, numer linii, numer pociągu, kategoria pociągu, godzina odjazdu, w przypadku 
tablic elektronicznych zestawienie składu i jego zatrzymanie względem peronu – piktogram, 
aktualna godzina – może być zegar analogowy) - przynajmniej dwie na krawędź peronową; 

9. Oświetlenie peronów, przejść przez tory, przystanków komunikacji miejskiej oraz miejsc 
parkowania pojazdów; 

10. Przycisk SOS umożliwiający zgłoszenie zagrożenia dyspozytorowi; 
11. Kosz na odpadki z uwzględnieniem ich segregacji (przynajmniej dwa na peron i osobny 

w poczekalni (jeśli występuje); 
12. Tablica z nazwą stacji (zgodna ze standardem); 
13. Piktogramy ułatwiające poruszanie się po przystanku i dotarcie do innych elementów 

infrastruktury (przystanki, parkingi). 
 

Na wyposażenie uzupełniające, preferowane na każdej stacji, instalowane w miarę możliwości 
finansowych i organizacyjnych składać się będą: 

1. Tablice elektroniczne umożliwiające wyświetlenie informacji o odjeździe dwóch najbliższych 
pociągów w każdym kierunku (kierunek, numer linii, numer pociągu, kategoria pociągu, 
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godzina odjazdu), numerze peronu (toru), z którego odbędzie się odjazd odjeździe 
najbliższych kursów komunikacji lokalnej, zakłóceniach w ruchu pociągów w tym 
opóźnieniach, odwołaniach kursów, zmianach peronu, zmianach czasowych etc. przynajmniej 
jedna na peron i jedna w poczekalni (jeśli istnieje). 

2. Nagłośnienie umożliwiające zapowiadanie odjazdów i przekazywanie innych komunikatów; 
3. Obiekt handlowy (przynajmniej kiosk); 
4. Możliwość zakupu biletów (automat lub sprzedaż w punkcie handlowym); 
5. Poczekalnia. 

Przy czym część elementów (np. tablice elektroniczne, stały rozkład jazdy, zegar, kosz na odpadki, 
wiata, automat biletowy) może być ze sobą zintegrowana. 

Kategoria IV 

Małe stacje i przystanki 
Małe stacje i przystanki obsługiwać będą przede wszystkim ruch w zasięgu obsługi pieszej, dojazdu 
rowerem oraz ograniczone dojazdy z wykorzystaniem lokalnej komunikacji zbiorowej. Często 
obsługiwać będą zabudowę rozproszoną. Należy na nich zapewnić podstawowy komfort, a także 
dostęp do informacji i możliwość realizacji ciągu podróży łączonych. Wyposażenie podstawowe tych 
stacji i przystanków obejmować powinno: 

1. Peron (perony) o wysokości min. 550 mm p.g.s., przy preferowanej wysokości 760 mm 
p.g.s. wyposażony w oznaczenia dla osób niewidomych i niedowidzących; 

2. Utwardzone dojście na peron z parkingów i ciągów komunikacyjnych w tym przynajmniej 
jedno pozbawione schodów (preferowane rampy, windy należy traktować jako ewentualność 
przy braku innych możliwości); 

3. Zadaszenie – przynajmniej jedna wiata punktowa na peron, szczelna, dająca skuteczną osłonę 
przed deszczem i wiatrem, wyposażona w siedziska, w przypadku peronów 
uniemożliwiających montaż wiaty – przynajmniej jedna na obiekt; 

4. Kaseta na rozkład jazdy i inną stałą informację pasażerską, przynajmniej jedna na peron; 
5. Stojaki umożliwiające bezpieczne przypięcie rowerów (min. 6 stanowisk), parking 

samochodowy (min. 5 miejsc); 
6. Oświetlenie peronów, przejść przez tory, przystanków komunikacji miejskiej oraz miejsc 

parkowania pojazdów; 
7. Tablica z nazwą stacji (zgodna ze standardem), tabliczki z numerami peronów. 

 
Na wyposażenie uzupełniające, preferowane na każdej stacji, instalowane w miarę możliwości 
finansowych i organizacyjnych składać się będą: 

1. Kamery monitoringu umożliwiające zarówno zapis, jak i bieżący podgląd sytuacji na 
peronach, przejściach przez tory, przystankach komunikacji miejskiej oraz miejscach 
parkowania pojazdów; 

2. Tablica elektroniczna pokazująca informację o najbliższym pociągu (kierunek, numer linii, 
numer pociągu, kategoria pociągu, godzina odjazdu, zestawienie składu i jego zatrzymanie 
względem peronu – piktogram, aktualna godzina – może być zegar analogowy) – 
przynajmniej jedna na krawędź peronową; 

3. Przycisk SOS umożliwiający zgłoszenie zagrożenia dyspozytorowi; 
4. Kosz na odpadki z uwzględnieniem ich segregacji; 
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5. Piktogramy ułatwiające poruszanie się po przystanku i dotarcie do innych elementów 
infrastruktury (przystanki, parkingi); 

6. Nagłośnienie umożliwiające zapowiadanie odjazdów i przekazywanie innych komunikatów. 
Przy czym część elementów (np. tablice elektroniczne, stały rozkład jazdy, zegar, kosz na odpadki, 
wiata) może być ze sobą zintegrowana. 
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Tabela 11. Podział na kategorie stacji wraz z opisem wyposażenia. 

  Kategoria  

  I II III IV 

  +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis 

1 

Peron (perony) o wysokości 
min. 550 mm p.g.s., przy 

preferowanej wysokości 760 
mm p.g.s. wyposażony w 

oznaczenia dla osób 
niewidomych i niedowidzących 

+   +   +   +   

2 

Utwardzone dojście na peron z 
parkingów i ciągów 

komunikacyjnych w tym 
przynajmniej jedno 

pozbawione schodów 

+   + 

w przypadku schodów 
preferowane schody ruchome 

lub przynajmniej taśmy 
transporterowe ułatwiające 
wniesienie bagażu. Schody i 

przejścia preferowane 
zadaszone. 

+ 

preferowane rampy, 
windy należy 

traktować jako 
ewentualność przy 

braku innych 
możliwości 

+ 

preferowane rampy, 
windy należy 

traktować jako 
ewentualność przy 

braku innych 
możliwości 

3 Przejścia na perony  + bezkolizyjne  + bezkolizyjne lub dozorowane; 
zadaszone. +   +   

4 Zadaszenie +   + 
zadaszenia peronów wraz ze 

ścianą boczną na przynajmniej 
1/4 długości peronu 

+ 

częściowe zadaszenie 
peronów wraz ze 
ścianą boczną, lub 

przynajmniej 2 wiaty 
punktowe na peron i 

poczekalnia,  

+ 

przynajmniej jedna 
wiata punktowa na 

peron (ew. 1 na 
obiekt), szczelna, 
dająca skuteczną 

osłonę przed 
deszczem i wiatrem, 

wyposażona w 
siedziska 

5 Siedziska na peronach  + min. 20 miejsc na peron + min. 8 miejsc na peron + min. 8 miejsc na peron     

6 Siedziska w poczekalni/hali 
główenj + min. 50 szt. w hali głównej  + min. 15 szt. w poczekalni +(opcja)       
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  Kategoria  

  I II III IV 

  +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis 

7 Kasety na rozkład jazdy i inną 
stałą informację pasażerską, + przynajmniej jedna na każde 100 

mb peronu + przynajmniej dwie na peron + 

przynajmniej jedna na 
peron (dwie, w 

przypadku istnienia 
dwóch dojść do 

peronu ze skrajnych 
krańców) oraz 

przynajmniej jedna w 
poczekalni (jeśli 

istnieje) 

+ przynajmniej jedna na 
peron 

8 Plan miasta, plan centrum  + kilka sztuk +           

9 

Plan stacji/przystanku ze 
szczególnym uwzględnieniem 

przystanków komunikacji 
miejskiej, dalekobieżnej 

komunikacji autobusowej, 
parkingów, wiat rowerowych  

+ 
na każdym z peronów, w 

przejściach między peronami, w 
hali głównej dworca 

+   +       

10 
Zadaszone miejsca 

umożliwiające bezpieczne 
przypięcie rowerów  

+ łącznie min. 80 stanowisk + min. 45 stanowisk + min. 30 stanowisk + 
min. 6 stanowisk 

(mogą nie być 
zadaszone) 

11 Parking samochodowy +   + min. 15 miejsc w tym min. 5 dla 
postoju krótkotrwałego + 

min 5 miejsc (z 
wyjątkiem lokalizacji w 

zwartej zabudowie) 
+ min. 5 miejsc 

12 Postój taxi  + min. 15 miejsc + min. 3 miejsca         
13 Stację roweru miejskiego  + (jeśli będzie w użyciu);             

14 
Kamery monitoringu 

umożliwiające zarówno zapis, 
jak i bieżący podgląd sytuacji 

+   +   +   +(opcja)   
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  Kategoria  

  I II III IV 

  +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis 

15 

Tablice elektroniczne 
umożliwiające wyświetlenie 

informacji o odjeździe i 
przyjeździe najbliższych 

pociągów w każdym kierunku  

+ 

(20 najbliższych pociągów, 
komunikaty awaryjne) 

przynajmniej dwie na peron i 
dwie w poczekalni 

+(opcja) 

(10 najbliższych pociągów, 
komunikaty awaryjne) 

przynajmniej jedna na peron i 
jedna w poczekalni 

+(opcja) 

(2 najbliższe pociągi, 
komunikaty awaryjne, 
komunikacja lokalna - 

jeśli istnieje) 
przynajmniej jedna na 

peron i jedna w 
poczekalni (jeśli 

istnieje). 

+(opcja) 
(2 najbliższe pociągi) 

przynajmniej jedna na 
peronie 

16 

Tablica elektroniczna 
informująca o odjeździe 

najbliższych kursów innych 
form komunikacji   

+ 
przynajmniej w hali głównej 

dworca i sąsiedztwie przystanków 
komunikacji lokalnej; 

+(opcja) 
przynajmniej w poczekalni i 

sąsiedztwie przystanków 
komunikacji lokalnej 

+/-
(opcja) 

informacja wspólna z 
pociągami - pkt 15     

17 

Tablica elektroniczna 
pokazująca informację o 

najbliższym pociągu (kierunek, 
numer linii, numer pociągu, 
kategoria pociągu, godzina 

odjazdu, zestawienie składu i 
jego zatrzymanie względem 

peronu - piktogram)  

+ 

przynajmniej jedna na każde 100 
mb krawędzi peronowej 

przynajmniej jedna na krawędź 
peronową zlokalizowana przy 

każdym wyjściu/zejściu na peron 

+ 

przynajmniej jedna na każde 
100 mb krawędzi peronowej 

przynajmniej jedna na krawędź 
peronową zlokalizowana przy 

każdym wyjściu/zejściu na 
peron w przypadku przejść 

podziemnych/kładek. 

+ przynajmniej 2 na 
krawędź peronową +(opcja) przynajmniej jedna na 

krawędź peronową. 

18 
Całodobowy posterunek służb 

porządkowych (ochrona, 
policja, straż miejska, SOK); 

+               

19 
Przycisk SOS umożliwiający 

zgłoszenie zagrożenia 
dyspozytorowi 

    +/- 

chyba, że dostępny jest 
całodobowy posterunek służb 

porządkowych (ochrona, policja, 
straż miejska, SOK) 

+   +(opcja)   

20 Kosze na odpadki z 
uwzględnieniem ich segregacji  + 

przynajmniej cztery na peron, 
cztery w holu głównym, a także na 

terenach przyległych 
+/- przynajmniej dwa na peron i 

osobny w poczekalni + 

przynajmniej dwa na 
peron i osobny w 
poczekalni (jeśli 

występuje) 

+(opcja)   
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  Kategoria  

  I II III IV 

  +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis 

21 

Piktogramy ułatwiające 
poruszanie się po terenie 

dworca i dotarcie do innych 
elementów infrastruktury 

+   +   +   +(opcja)   

22 Punkt informacji turystycznej +               
23 Punkt informacji pasażerskiej; +               

24 Punkt informacji pasażerskiej o 
komunikacji lokalnej; +               

25 Możliwość zakupu biletów + 

automaty biletowe z 
uwzględnieniem funkcji 

wyszukiwania połączeń; kasy 
biletowe 

+ 

automaty biletowe z 
uwzględnieniem funkcji 

wyszukiwania połączeń; kasy 
biletowe 

+(opcja) automat lub sprzedaż 
w punkcie handlowym     

26 Bankomaty + minimum 2 szt. +(opcja) min. 1 szt.         

27 Przechowalnia bagażu bądź 
skrytki  + min. 30 sztuk +(opcja) min. 6 sztuk         

28 Toalety  + 
w tym dostępne dla osób 

niepełnosprawnych i wyposażona 
w przewijak 

+ 
w tym dostępne dla osób 

niepełnosprawnych i 
wyposażona w przewijak 

        

29 Prysznic +               

30 

Wydzielona przestrzeń dla 
palących, odseparowana od 
pozostałych użytkowników, 
wyposażona w popielniczki 

(może być na terenie 
otwartym, pod zadaszeniem) 

+   +(opcja)           

31 Automat telefoniczny +   +(opcja)           

32 
Bezprzewodowy dostęp do 

Internetu, przynajmniej w holu 
dworca/poczekalni 

+ może być płatny lub częściowo 
płatny +(opcja) może być płatny lub częściowo 

płatny         

33 

Oświetlenie peronów, przejść 
przez tory, przystanków 

komunikacji miejskiej oraz 
miejsc parkowania pojazdów 

+   +   +   +   
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  Kategoria  

  I II III IV 

  +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis +/- Dodatkowy opis 

34 Tablica z nazwą stacji (zgodna 
ze standardem) +   +   +   +   

35 Obiekty handlowe i usługowe + 

punkt prasowy, sklep spożywczy 
samoobsługowy czynny min. 18 

godzin na dobę, kawiarnia, 
restauracja lub bar serwujące 

ciepłe posiłki w tym 
wegetariańskie, kwiaciarnia, 

księgarnia, placówka finansowa 
umożliwiająca wymianę walut, 

sklep z pamiątkami 

+(opcja) 

zapewniające dostęp 
przynajmniej do: podstawowych 
artykułów spożywczych, prasy, 

ciepłych napojów, ciepłych 
przekąsek,  

+(opcja) przynajmniej trafika     

36 

Nagłośnienie umożliwiające 
zapowiadanie odjazdów i 

przekazywanie innych 
komunikatów 

+   +   +(opcja)   +(opcja)   

Źródło. Opracowanie Wykonawcy 

Zaproponowane rozwiązania poprawiające integrację różnych rodzajów transportu, ze względu na ewentualnie zmieniające się na uwarunkowania lokalne, 
mogą podlegać modyfikacji w zależności od potrzeb. 
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8.4.3 Klasyfikacja przystanków wg propozycji standardów wyposażenia 

Korytarz I – Aglomeracja Łódzka 
Nr linii stacja kategoria 

17 Łódź Andrzejów IV 

17 Łódź Janów IV 

17 Łódź Widzew II 

17 Łódź Niciarniana IV 

17 Łódź Fabryczna I 

17 Łódź Śródmieście III 

17 Łódź nad Łódką III 

15/17 Łódź Zdrowie IV 

14 Łódź Kaliska II 

14 Łódź Retkinia III 

14 Lublinek IV 

14 Pabianice Wschód III 

14 Pabianice II 

16 Zgierz Kontrewers IV 

16 Zgierz Północ III 

16 Zgierz Jaracza IV 

15/16 Zgierz II 

15 Zgierz Chełmy IV 

15 Łódź Radogoszcz Zachód IV 

15 Łódź Żabieniec III 

25 Łódź Nowe Sady IV 

25 Łódź Pabianicka IV 

25/540 Łódź Chojny III 

540 Łódź Dąbrowa III 

540 Łódź Zarzew IV 
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16 Łódź Stoki IV 

16 Łódź Sikawa IV 

16 Łódź Marysin IV 

16 Łódź ul. Warszawska IV 

16 Łódź Arturówek IV 

16 Łódź Radogoszcz Wschód IV 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
 
Korytarz II 
Nr linii stacja kategoria 

11 Bobrowniki IV 

11 Bełchów V 

11 Sierakowice Skierniewickie IV 

11 Mokra IV 

1 Skierniewice Rawka IV 

1 Skierniewice II 

1 Dąbrowice Skierniewickie IV 

1 Maków IV 

1 Płyćwia IV 

1 Lipce Reymontowskie III 

1 Krosnowa IV 

1 Przyłęk Duzy IV 

1 Rogów III 

1 Wągry IV 

1/17 Koluszki II 

17 Żakowice III 

17/25 Gałkówek III 

17 Justynów III 
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Nr linii stacja kategoria 

17 Bedoń III 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
 
Korytarz III 
Nr linii stacja kategoria 

1 Chrusty Nowe IV 

1 Rokiciny III 

1 Łaznów IV 

1 Wolbórka IV 

1 Baby IV 

1 Moszczenica III 

1 Jarosty IV 

1 Piotrków Trybunalski Północ III 

1 Piotrków Trybunalski II 

1 Milejów IV 

1 Rozprza IV 

1 Luciążanka IV 

1 Wilkoszewice  IV 

1 Gorzkowice III 

1 Gorzędów IV 

1 Kamieńsk IV 

1 Gomunice III 

1 Dobryszyce IV 

1 Radomsko II 

1 Bobry IV 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
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Korytarz IV 
Nr linii stacja kategoria 

25 Żakowice Południowe IV 

534/537 Słotwiny IV 

25 Wykno V 

25 Zaosie IV 

25 Skrzynki IV 

25 Tomaszów Mazowiecki Starzyce IV 

25 Tomaszów Mazowiecki II 

25 Tomaszów Mazowiecki Ludwików IV 

25 Jeleń IV 

25 Bratków V 

25 Kamień Opoczyński IV 

25 Szadkowice IV 

25 Słomianka IV 

25 Opoczno III 

4 Opoczno Południowe III 

25 Sitowa IV 

25 Petrykozy IV 

22 Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi IV 

22 Brzustów IV 

22 Antoniów V 

22 Dęba Opoczyńska IV 

22 Radzice Przystanek V 

22 Radzice Duże IV 

22 Drzewica III 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
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Korytarz V 
Nr linii stacja kategoria 

181 Wieruszów  IV 

181 Wieruszów Miasto III 

181 Pieczyska IV 

181 Czastary IV 

181 Biała IV 

181 Wieluń Dąbrowa IV 

181 Wieluń III 

181 Ruda k. Wielunia IV 

181 Pątnów Wieluński IV 

181 Dzietrzniki IV 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
 
Korytarz VI 
Nr linii stacja kategoria 

14 Chechło IV 

14 Dobroń IV 

14 Kolumna III 

14 Łask III 

14 Borszewice IV 

14 Zduńska Wola II 

14 Czechy IV 

14 Męcka Wola V 

14 Sieradz Męka IV 

14 Sieradz Warta III 

14 Sieradz II 

14 Sędzice IV 

14 Błaszki IV 
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14 Skalmierz IV 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
 
Korytarz VII 
Nr linii stacja kategoria 

16 Grotniki III 

16 Chociszew IV 

16 Ozorków Nowe Miasto III 

16 Ozorków III 

16 Sierpów IV 

16 Łęczyca III 

16 Topola Królewska IV 

16 Gawrony V 

16 Witonia IV 

16 Kutno II 

18/33 Kutno Azory IV 

33 Florek V 

33 Raciborów Kutnowski IV 

33 Strzelce Kujawskie IV 

18 Ostrowy IV 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
 
Korytarz VIII 
Nr linii stacja kategoria 

3 Krzewie IV 

3 Nowe Kutnowskie IV 

3 Sklęczki III 

3 Złotniki Kutnowskie IV 

3 Żychlin III 
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Nr linii stacja kategoria 

3 Zosinów IV 

3 Jackowice IV 

3 Niedźwiada Łowicka IV 

3 Łowicz Korabka III 

3/532 Łowicz Główny II 

15/532 Łowicz Przedmieście III 

3 Mysłaków IV 

3/15 Bednary IV 

3 Jasionna Łowicka IV 

3 Kęszyce IV 

Kategorie: I – główny węzeł ponadregionalny, II – duże stacje, III – stacje i przystanki o wysokim 
potencjale ludnościowym, IV - małe stacje i przystanki, V – proponowane do wyłączenia z eksploatacji 
i wymagające weryfikacji 
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9 Analiza SWOT 

Analizy dokonano dla transportu pasażerskiego kolejowego z uwzględnieniem aspektów zapewnienia 
odpowiedniej multimodalności systemu transportu publicznego. 

Tabela 12. Analiza SWOT. 
MOCNE STRONY 

1. Położenie geograficzne województwa na 
przecięciu korytarzy transportowych sieci bazowej 
TEN-T (Morze Bałtyckie – Adriatyk, Morze 
Północne – Bałtyk). 

2. Sieć kolejowa pokrywająca się z większością 
kierunków ciążenia do Łodzi. 

3. Sukcesywna poprawa parametrów technicznych 
linii (modernizacja/rewitalizacja). 

4. Prowadzona od wielu lat konsekwentna polityka 
transportowa województwa, wzmacniająca role 
transportu kolejowego i multimodalnego. 

5. Silna Łódzka Kolej Aglomeracyjna odnosząca 
sukcesy na rynku. 

SŁABE STRONY 

1. Brak wysokiej jakości połączeń kolejowych 
pomiędzy Łodzią (stolica regionu) z krajem 
i zagranicą. 

2. Bezpośredni dostęp do sieci kolejowej tylko części 
miast województwa. 

3. Bezpośrednie połączenie jedynie 18 miast 
województwa z Łodzią - stolicą regionu. 

4. Niska gęstość sieci kolejowej (5,8 km/km2). 
5. Znaczna ilość linii jednotorowych -36%, tj. 383 

km. 
6. Znacząca bariera transportowa w postaci 

rozdzielności systemu transportowego (potoki 
północ-południe obsługiwane na st. Łódź Kaliska , 
potoki w kierunku wschodnim obsługiwane na 
przebudowywanej st. Łódź Fabryczna) z powodu 
braku linii średnicowej. 

7. Niska przepustowość na stacji Łódź Kaliska oraz 
na odcinkach jednotorowych linii. 

8. Znaczna ilość przejazdów kolejowych niższych 
kategorii (54%). 

9. Brak koordynacji/rozkładów jazdy pojazdów 
transportu publicznego. 

SZANSE 

1. Włączenie województwa w system transportowy 
sieci TEN-T (uwzględnienie w Rozp. 1315 i 
1316/2013). 

2. Planowany rozwój w województwie węzła 
transportowego o znaczeniu europejskim. 

3. Planowana budowa linii kolejowej o wysokich 
parametrach (KDP) przebiegającej przez obszar 
województwa. 

4. Dostępność wspólnotowych źródeł finansowania. 
5. Polityka wspólnotowa preferująca ekologiczne 

zachowania transportowe, w tym transport 
kolejowy oraz efektywne zarządzanie transportem 
(Inteligentne systemy transportowe). 

 

ZAGROŻENIA 

1. Peryferyzacja gmin województwa pozbawionych 
bezpośrednich połączeń transportem publicznym 
z Łodzią (gł. południowo-zachodnia część 
województwa a także południowo wschodnia na 
kierunku do Opoczna). 

2. Niski poziom wykorzystania środków unijnych w 
sektorze kolejowym z poziomu krajowego przez 
PKP PLK na obszarze województwa Łódzkiego. 

3. Rosnące koszty dostępu do infrastruktury 
kolejowej. 

4. Brak działań w zakresie realizacji planów budowy 
linii dużych prędkości. 

5. Brak prac przygotowawczych/studialnych dla 
inwestycji po 2020 r. 
 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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10 Analiza wielokryterialna 

 Metodyka analizy wielokryterialnej  

10.1.1 Założenia ogólne 

Analiza wielokryterialna (AWK) jest metodą oceny i selekcji wariantów inwestycyjnych zgodnie ze 
zbiorem różnych kryteriów o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym i ich względnych 
„wag”. Jako metoda analityczna stosowana w przypadku, gdy ocena inwestycji wymaga 
uwzględnienia zmiennych, których nie można ująć w analizie kosztów i korzyści (AKK), ze względu na 
brak możliwości ich wyrażenia w jednostkach pieniężnych lub zmienne te mają charakter jakościowy. 
Analiza wielokryterialna jest zestawem algorytmów stosowanych do wybierania rozwiązań 
alternatywnych na podstawie przyjętego zestawu kryteriów.  

Spośród wielu metod wielokryterialnego wspierania decyzji, jedną z podstawowych, a zarazem 
jasną i prostą pod względem metodycznym jest metoda punktowa. Odmianę tej metody 
wykorzystano w ocenie przystanków osobowych objętych zakresem opracowania. Kolejne jej etapy 
są następujące: 

1. Ustalenie kryteriów oceny i ich wag. 
2. Ustalenie elementów oceny dla poszczególnych kryteriów oraz ich znaczenia w kryterium. 
3. Określenie względnej (znormalizowanej) oceny elementów oceny dla poszczególnych 

kryteriów oceny. 
4. Określenie wartości względnej kryterium. 
5. Określenie łącznej oceny ważonej dla każdego wariantu. 
6. Sporządzenie rankingu przystanków wg wyników analizy. 

10.1.2 Kryteria oceny i ich elementy 

W analizie przyjęto pięć kryteriów. Każdemu z nich przypisano wagę wg znaczenia jakie ma 
z punktu widzenia konieczności realizacji inwestycji. Kryteria i ich wagi przedstawione zostały w 
Tabela 13. Przyjęto, że waga danego kryterium jest jednakowa dla oceny każdego korytarza. Suma 
przypisanych wag wynosi 1. 

Tabela 13. Kryteria oceny wariantów inwestycyjnych w ramach analizy wielokryterialnej badanego Projektu 
Kryterium Waga 

Kryterium 1: Potencjał ludnościowy 0,40 
Kryterium 2: Obciążenie ruchem pociągów 0,20 
Kryterium 3: Kategoria przystanku 0,15 
Kryterium 4: Stan przystanku 0,10 
Kryterium 5: Nakłady inwestycyjne 0,15 

Źródło: Opracowanie własne. 

10.1.3 Elementy oceny dla poszczególnych kryteriów 

W ramach kryterium 1 Potencjał ludnościowy, kryterium 2 Obciążenie ruchem pociągów oraz 
kryterium 5 Nakłady inwestycyjne zostały uwzględnione trzy elementy oceny. Podział ten wynika ze 



 

109 
 

złożoności zagadnień przyjętych jako kryteria oceny i ma na celu zbalansowanie wpływu różnych 
elementów danego kryterium na prowadzoną ocenę. W ramach kryterium 3 Kategoria przystanku 
i kryterium 4 Stan przystanku nie wyodrębniono żadnych dodatkowych elementów oceny. 

Jako najważniejsze kryterium oceny (waga 0,4) przyjęto Potencjał ludnościowy, decyduje on 
bowiem o potencjalnym wykorzystywaniu danego przystanku. Miara tego kryterium jest liczba 
mieszkańców mieszkających w strefie przyciągania przystanku. Ze względu na różnice 
w oddziaływaniu na mieszkańców zamieszkałych w różnej odległości od przystanku, kryterium to 
podzielono na trzy elementy oceny. Jako granice oddziaływania (przyciągania) mieszkańców przyjęto 
1, 5 i 10 km. Elementy oceny i przypisane im wagi przedstawione zostały w Tabela 14. 

 
Tabela 14. Elementy oceny dla kryterium Obciążenie ruchem pociągów 

Elementy oceny kryterium Waga 
Liczba mieszkańców w odległości od przystanku do 1 km 0,60 
Liczba mieszkańców w odległości od przystanku do 5 km 0,30 
Liczba mieszkańców w odległości od przystanku do 10 km 0,10 

Źródło: Opracowanie własne. 

Jako kolejne kryterium z wagą 0,2 przyjęto Obciążenie ruchem pociągów. Jest to drugi istotny 
czynnik decydujący o wykorzystaniu przystanku. Miarą tego kryterium jest przeciętna liczba pociągów 
na dobę, przy czym oddzielnie uwzględniono pociągi międzyregionalne, aglomeracyjne oraz 
regionalne. Znaczenie poszczególnych elementów oceny tego kryterium przedstawiono w Tabela 15. 
Ilości pociągów oszacowano w perspektywie 2020 r. z uwzględnieniem studiów wykonalności 
wykonywanych przez przewoźników i PKP PLK. 

Tabela 15. Elementy oceny dla kryterium Potencjał ludnościowy. 
Elementy oceny kryterium Waga 

Przeciętna liczba pociągów międzyregionalnych na dobę 0,20 
Przeciętna liczba pociągów regionalnych na dobę 0,30 
Przeciętna liczba pociągów aglomeracyjnych na dobę 0,50 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ostatnim kryterium, w którym wyodrębniono kilka elementów oceny jest kryterium 5 nakłady 
inwestycyjne. W analizie tego kryterium uznano za zasadne oddzielne wyodrębnienie nie tylko 
ogólnej wartości potrzebnych nakładów inwestycyjnych, ale również jako pewnego rodzaju 
wskaźników efektywnościowych nakładów przypadających na 1 mieszkańca zamieszkałego 
w odległości największego ciążenia danego przystanku, czyli w odległości do 1 km oraz nakłady 
przypadające na 1 pociąg przejeżdżający w ciągu doby. Dwa ostatnie elementy oceny są zatem 
związane pośrednio z kryterium 1 i 2. Elementy oceny kryterium Nakłady inwestycyjne i ich znaczenie 
w kryterium przedstawiono w Tabela 16. 

 
Tabela 16. Elementy oceny dla kryterium Nakłady inwestycyjne. 

Elementy oceny kryterium Waga 
Wielkość nakładów ogółem 0,20 
Wielkość nakładów na mieszkańca do 1 km 0,30 
Wielkość nakładów na 1 pociąg 0,50 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10.1.4 Normalizacja poziomów oceny elementów oceny 

Celem normalizacji w ewaluacji elementów oceny jest ujednolicenie poziomów ich realizacji 
oraz sprowadzenie ich wartości do porównywalności. Normalizację dla elementów oceny w ramach 
kryteriów o charakterze stymulant, czyli kryteriów, których wzrost powoduje wzrost ocenianego 
zjawiska, w tym przypadku oceny realizacji inwestycji, przeprowadzono na innych zasadach niż 
w odniesieniu do elementów oceny kryteriów o charakterze destymulant, czyli takich, których spadek 
powoduje wzrost ocenianego zjawiska. 

Normalizację dla elementów oceny ilościowych, dla których kryterium oceny jest 
maksymalizacja wielkości (stymulanty - kryteria 1, 2 i 3) przeprowadzono za pomocą formuły:  

				푛 = ∙ 10													        (1)  

gdzie: xij – wartość danego elementu oceny i określona dla przystanku j danego korytarza, xjmax – 
największa wartość poziomu realizacji danego elementu oceny dla danego korytarza. 

 Przy czym, w przypadku kryterium 3 najpierw dla każdej kategorii przystanku przypisano 
ocenę wg klucza przedstawionego w Tabela 17Tabela 17. Następnie normalizacji poddano przypisaną 
ocenę.  

Tabela 17. Skala ocen kategorii przystanków. 

Kategoria wg PKP S.A. Ocena 

I 4,0 

II 3,0 

III 2,0 

IV 1,0 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kryterium 4 ma charakter destymulanty, dlatego w pierwszej kolejności oceny stanu 
przystanków wyrażone w skali ocen od 0 do 5 zamieniono na oceny kryterium w skali od 1 do 6 wg 
klucza przedstawionego w Tabela 18. Następnie, po zamianie skali normalizację ocen tego kryterium 
przeprowadzono na zasadach, jak dla kryteriów o charakterze stymulant. Takie postępowanie było 
podyktowane koniecznością eliminacji w obliczeniach w arkuszu kalkulacyjnym ocen stanu o wartości 
zero. 
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Tabela 18. Skala ocen stanu przystanków. 
Ocena stanu 
przystanku 

Ocena 
kryterium 

0 6,0 

1 5,0 

2 4,0 

3 3,0 

4 2,0 

5 1,0 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Ostatnie uwzględnione w analizie kryterium Nakłady inwestycyjne, również ma charakter 
destymulanty. W przypadku elementów oceny ilościowych, dla których kryterium oceny jest 
minimalizacja wielkości, normalizację przeprowadzić można za pomocą formuły:  

				푛 = ∙ 10													        (2)  

gdzie: xij – wartość danego elementu oceny i określona dla przystanku  j każdej badanego korytarza, 
xjmin – najmniejsza wartość poziomu realizacji danego elementu oceny. 

Ze względu jednak na występowanie nakładów o wartości zero konieczna stała się modyfikacja 
procesu normalizacji. Przyjęto, że w przypadku, gdy nie trzeb ponosić nakładów inwestycyjnych, czyli 
ich wartość wynosi zero, przystanek za dany element oceny otrzymują notę 10. Pozostałe zaś 
odnoszone są do wartości minimalnej spośród nakładów dla przystanków danego korytarza, ale 
większej od zera. Element xjmin przyjmuje zatem wartości dodatnie, co pozwala dokonać oceny 
względnej, a przystanek, dla którego określono wartość minimalną wśród nakładów otrzymuje za ten 
element ocenę 10. 

10.1.5 Wartość względna kryterium 

Dla kryterium 1, 2 i 5 dla każdego przystanku j wartość względną kryterium stanowi suma 
iloczynów wartości oceny względnej (znormalizowanej) elementu oceny nij oraz znaczenia tego 
elementu w danym kryterium zi: 

푠 = 푧 푛 + 푧 푛 + ⋯+	푧 푛 = 	∑ 푧 푛 													  (5) 

W przypadku kryteriów 3 i 4 wartość względną kryterium stanowi wartość względna 
elementu oceny, co wynika z faktu, że w obu tych kryteriach wyróżniono tylko jeden element oceny. 

10.1.6 Ocena ważona dla przystanku 

Miarą oceny każdego analizowanego przystanku j oddzielnie w ramach każdego korytarza, 
jest ogólna punktacja preferencji obliczona jako średnia ważona wyników jego oceny dla wszystkich 
kryteriów. Jeżeli punktacja dla przystanku j dla kryterium k jest reprezentowana przez wartość 
względną oceny skj, wagi dla poszczególnych kryteriów są reprezentowane przez wk, wtedy dla n 
kryteriów ogólny wynik dla każdego z wariantów, Sj wynosi: 
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푆 = 푤 푠 + 푤 푠 +⋯+	푤 푠 = 	∑ 푤 푠 													  (6) 

Na podstawie ocen ważonych uzyskanych dla każdego badanego przystanku, w ostatnim 
etapie analizy wielokryterialnej sporządzony został ranking, który porządkuje je od przystanku, dla 
którego inwestycja jest najbardziej korzystna ze względu na przyjęte kryteria oceny do przystanku, 
dla którego inwestycja ta jest najmniej korzystna. Za najbardziej korzystną uznaje się najwyższą 
otrzymaną notę (ocenę ważoną).  

 Wyniki analizy wielokryterialnej  

Wyniki analizy wielokryterialnej dla ośmiu badanych korytarzy przedstawiono w Tabela 19 - 
Tabela 27. 

Wyniki klasyfikacji można wykorzystać przy planowaniu przez Zamawiającego kolejności 
inwestycji w danym korytarzu. Zasadniczo wyniki wskazują na następujące prawidłowości: 

 w każdym z korytarzy najwyższe miejsca w rankingu zajmują wybrane stacje, 
niekonieczne będące dużymi węzłami, ale znajdujące się w centrum większych miast; 

 miejsce w klasyfikacji jest odzwierciedleniem stopnia multimodalności przystanków; 
 w klasyfikacji wskazane zostały potencjały przewozowe dla przystanków i aby je 

wykorzystać niezbędne są inwestycje w ich rozwój; 

Tabela 19. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza I: Aglomeracja Łódzka. 
Miejsce 

w 
rankingu 

Nr linii 
Nr 

przystanku 
Stacja Łączna ocena 

1 17 5 Łódź Fabryczna 8,80 
2 14 9 Łódź Kaliska 7,49 

3 17 6 Łódź Śródmieście / 
Centrum 7,01 

4 17 7 Łódź nad Łódką 6,61 
5 17 4 Łódź Niciarniana 6,37 
6 17 3 Łódź Widzew 6,02 
7 25 21 Łódź Nowe Sady 5,30 
8 14 10 Łódź Retkinia 5,24 
9 25/540 23 Łódź Chojny 5,08 

10 15 20 Łódź Żabieniec 5,07 
11 15/17 8 Łódź Zdrowie 4,99 
12 16 30 Łódź Arturówek 4,92 
13 16 29 Łódź ul. Warszawska 4,84 
14 16 31 Łódź Radogoszcz Wschód 4,81 
15 17 1 Łódź Andrzejów 4,70 
16 540 25 Łódź Zarzew 4,70 
17 25 22 Łódź Pabianicka 4,64 
18 15/16 17 Zgierz 4,63 
19 17 2 Łódź Janów 4,59 
20 14 13 Pabianice 4,49 
21 16 27 Łódź Sikawa 4,38 
22 540 24 Łódź Dąbrowa 4,34 
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Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

23 14 12 Pabianice Wschód 4,33 
24 16 28 Łódź Marysin 4,15 
25 15 19 Łódź Radogoszcz Zachód 3,86 
26 16 26 Łódź Stoki 3,85 
27 16 15 Zgierz Północ 3,83 
28 15 18 Zgierz Chełmy 3,70 
29 16 16 Zgierz Jaracza 3,36 
30 14 11 Lublinek 2,47 
31 16 14 Zgierz Kontrewers 1,48 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 20. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 2: Linia 1/11/17. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 1 37 Skierniewice 8,79 
2 1 i 17 46 Koluszki 6,15 
3 17 50 Bedoń 5,21 
4 17 49 Justynów 4,40 
5 17/25 48 Gałkówek 4,16 
6 17 47 Żakowice 3,62 
7 1 44 Rogów 3,23 
8 1 38 Dąbrowice Skierniewickie 2,82 
9 11 33 Bełchów 2,80 

10 11 35 Mokra 2,56 
11 1 41 Lipce Reymontowskie 2,43 
12 11 32 Bobrowniki 2,26 
13 1 39 Maków 2,20 
14 11 34 Sierakowice Skierniewickie 2,03 
15 1 45 Wągry 1,76 
16 1 42 Krosnowa 1,76 
17 1 36 Skierniewice Rawka 1,75 
18 1 43 Przyłęk Duzy 1,70 
19 1 40 Płyćwia 1,52 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 21. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 3: linia 1 południe. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 1 59 Piotrków Trybunalski 8,16 
2 1 58 Piotrków Trybunalski Północ 7,70 
3 1 69 Radomsko 6,35 
4 1 57 Jarosty 4,80 
5 1 52 Rokiciny 4,23 
6 1 64 Gorzkowice 4,15 
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Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

7 1 56 Moszczenica 4,12 
8 1 67 Gomunice 3,91 
9 1 54 Wolbórka 3,68 

10 1 60 Milejów 3,64 
11 1 55 Baby 3,57 
12 1 51 Chrusty Nowe 3,46 
13 1 63 Wilkoszewice 3,32 
14 1 68 Dobryszyce 3,31 
15 1 53 Łaznów 3,23 
16 1 62 Luciążanka 2,99 
17 1 66 Kamieńsk 2,69 
18 1 70 Bobry 2,63 
19 1 61 Rozprza 2,61 
20 1 65 Gorzędów 2,54 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 22. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 4: Linie 25/22. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 25 77 Tomaszów Maz. 8,33 
2 25 76 Tomaszów Maz. Starzyce 6,35 
3 25 78 Tomaszów Maz. Ludwików 6,27 
4 25 84 Opoczno 5,69 
5 25 79 Jeleń 5,14 
6 22 88 Tomaszów Maz. Białobrzegi 5,06 
7 25 75 Skrzynki 4,83 
8 25 71 Żakowice Południowe 4,22 
9 25 74 Zaosie 4,08 

10 25 83 Słomianka 3,59 
11 534/537 72 Słotwiny 3,55 
12 25 81 Kamień Opoczyński 3,49 
13 25 82 Szadkowice 3,47 
14 22 94 Drzewica 3,31 
15 25 80 Bratków 3,30 
16 4 85 Opoczno Południowe 3,24 
17 25 73 Wykno 3,18 
18 22 93 Radzice Duże 2,63 
19 25 87 Petrykozy 2,49 
20 22 92 Radzice Przystanek 2,44 
21 25 86 Sitowa 2,42 
22 22 90 Antoniów 2,26 
23 22 89 Brzustów 2,25 
24 22 91 Dęba Opoczyńska 1,75 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 23. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 5: linie 181. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 181 101 Wieluń 8,78 
2 181 96 Wieruszów Miasto 6,42 
3 181 100 Wieluń Dąbrowa 6,37 
4 181 95 Wieruszów 6,12 
5 181 102 Ruda k. Wielunia 5,64 
6 181 97 Pieczyska 4,88 
7 181 98 Czastary 4,74 
8 181 99 Biała 4,11 
9 181 103 Pątnów Wieluński 3,23 

10 181 104 Dzietrzniki 3,13 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 24. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 6: linia 14. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 14 115 Sieradz 6,84 
2 14 110 Zduńska Wola 6,77 
3 14 114 Sieradz Warta 5,75 
4 14 107 Kolumna 4,87 
5 14 111 Czechy 4,78 
6 14 105 Chechło 4,66 
7 14 108 Łask 4,28 
8 14 112 Męcka Wola 4,08 
9 14 113 Sieradz Męka 3,97 

10 14 106 Dobroń 3,65 
11 14 109 Borszewice 3,10 
12 14 117 Błaszki 2,18 
13 14 116 Sędzice 1,95 
14 14 118 Skalmierz 1,93 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 25. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 7: linia 16/18. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 16 128 Kutno 8,74 
2 16 124 Łęczyca 4,56 
3 16 121 Ozorków Nowe Miasto 4,12 
4 16 122 Ozorków 4,08 
5 16 119 Grotniki 3,92 
6 16 127 Witonia 3,85 
7 18/33 129 Kutno Azory 3,81 
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Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

8 16 120 Chociszew 3,46 
9 18 133 Ostrowy 3,31 

10 33 130 Florek 3,26 
11 16 125 Topola Królewska 3,26 
12 16 126 Gawrony 3,22 
13 33 131 Raciborów Kutnowski 3,03 
14 16 123 Sierpów 3,00 
15 33 132 Strzelce Kujawskie 1,45 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 26. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 8: linia 3. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 3/532 143 Łowicz Główny 5,94 
2 15/532 144 Łowicz Przedmieście 5,49 
3 3 142 Łowicz Korabka 4,70 
4 3 136 Sklęczki 4,56 
5 42078 146 Bednary 4,21 
6 3 138 Żychlin 2,90 
7 3 141 Niedźwiada Łowicka 2,25 
8 3 135 Nowe Kutnowskie 2,13 
9 3 137 Złotniki Kutnowskie 2,08 

10 3 145 Mysłaków 2,00 
11 3 134 Krzewie 2,00 
12 3 139 Zosinów 1,84 
13 3 140 Jackowice 1,78 
14 3 148 Kęszyce 1,68 
15 3 147 Jasionna Łowicka 1,66 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 27. Ranking przystanków wg oceny wielokryterialnej dla Korytarza 9: linia 15. 

Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

1 15 155 Głowno 5,94 
2 15 161 Smardzew 4,73 
3 15 153 Glinnik 4,71 
4 15 154 Glinnik Wieś 4,19 
5 15 157 Stryków 3,88 
6 15 158 Swędów 3,34 
7 15 149 Grudze 3,13 
8 15 156 Bratoszewice 2,96 
9 15 151 Domaniewice Centrum 2,94 

10 15 150 Domaniewice 2,67 
11 15 152 Kamień Łowicki 2,47 
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Miejsce 
w 

rankingu 
Nr linii 

Nr 
przystanku 

Stacja Łączna ocena 

12 15 157 Stryków 3,88 
13 15 158 Swędów 3,34 

Źródło: Opracowanie własne. 

11 Źródła finansowania 

Specyficzne cechy infrastruktury transportowej, m. in. takie jak długi okres planowania i użytkowania, 
niepodzielność techniczna i ekonomiczna, wysoka majątkochłonność i kapitałochłonność, 
immobilność przestrzenna i funkcjonalna decydują o tym, że dominującym źródłem finansowania 
inwestycji jest przede wszystkim kapitał publiczny. Uwzględniając lokalizację przystanków oraz ich 
znaczenie w systemie transportowym ustalono, że inwestycje te będą mogły uzyskać wsparcie 
z funduszy Unii Europejskiej, jako projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 oraz instrumentu finansowego „Łącząc Europę”. 

 Regionalny Program Operacyjny 

Analiza dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-20202 (RPO WŁ) wskazują, że finansowanie projektów związanych z modernizacją 
przystanków możliwe będzie w ramach osi priorytetowej III Transport, działanie III.4 Transport 
kolejowy. Celem szczegółowym jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu 
kolejowym. Projekty realizowane w ramach działania III.4 mają przyczynić się do poprawy stanu 
technicznego infrastruktury, bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz pozwolić na 
przystosowanie transportu kolejowego do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną 
możliwością poruszania się. Wykonanie tych projektów korzystnie wpłynie także na środowisko 
naturalne. Działania polegające na połączeniu regionalnej sieci kolejowej z magistralnymi liniami 
kolejowymi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym skutkować będą poprawą wewnętrznej 
spójności regionu i dostępnością województwa w ruchu kolejowym. Sprawnie działający system 
transportu kolejowego stanowić będzie konkurencję dla transportu indywidualnego, poprawi 
mobilność zawodową i przestrzenną oraz dostępność do rynku pracy i usług społecznych. Budowa i 
modernizacja przystanków kolejowych oraz węzłów przesiadkowych jest istotnym czynnikiem 
osiągnięcia głównego celu działania III.4.  
W ramach działania III.4 realizowane będą następujące typy projektów: 
 modernizacja, rewitalizacja, a w uzasadnionych przypadkach budowa sieci kolejowej 

i infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym poza siecią TEN-T. Warunkiem działań 
w ramach rewitalizacji jest kompleksowość działań, która skutkować będzie długotrwałą poprawą 

                                                             
2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego; Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2015 r. 
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stanu technicznego oraz dostosuje infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników lub pasażerów 
(np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacje peronów). 

 inwestycje punktowe istotne dla regionalnego systemu transportu kolejowego, przeznaczone do 
obsługi transportu pasażerskiego i towarowego, w tym zapewniające wzrost efektywności 
zarządzania przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów korzystających 
z usług takie, jak: integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu, koordynacja 
rozkładów jazdy. Inwestycje możliwe do realizacji jedynie jako element szerszego projektu 
w zakresie infrastruktury sieci kolejowej lub infrastruktury dworcowej. 

 zakup lub modernizacja taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (w ramach projektu 
możliwe będzie wsparcie dla zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru). Tabor ten 
powinien być wykorzystywany przede wszystkim do obsługi połączeń w ramach przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej, w obrębie Województwa Łódzkiego. Wybór do 
dofinansowania projektu taboru szynowego będzie uzależniony od stanu technicznego 
infrastruktury, po której będzie się poruszał, w celu zagwarantowania optymalnego 
wykorzystania parametrów technicznych zakupionego lub zmodernizowanego taboru. 

 modernizacja i rehabilitacja, a w uzasadnionych przypadkach budowa sieci kolejowej o znaczeniu 
regionalnym w ramach sieci TEN-T. 

Przedstawione typy projektów ujętych w RPO WŁ wskazują, że budowa i modernizacja przystanków 
kolejowych będzie mogła być współfinansowana ramach tego programu. Budowa i modernizacja tych 
przystanków powinna być ujęta jako elementem szerszego projektu związanego z tworzeniem 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pożądane byłoby powiązanie tego projektu z jednoczesną 
modernizacją linii kolejowych. Podkreślić należy, że inwestycje realizowane w ramach działania III.4 
nie mogą obejmować prac remontowych, ani bieżącego utrzymania infrastruktury. 
Beneficjentami projektów w ramach działania III.4 mogą być: 

 jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,  
 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,  
 zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej, przedsiębiorcy.  

Wymienione grupy beneficjentów wskazują, że projekt związany z budową i modernizacją 
przystanków kolejowych może być zrealizowany przez różne podmioty.  
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z EFRR wyniesie 85%. Projekty 
będą mogły być realizowane zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. Decyzję w tej 
sprawie podejmie Instytucja Zarządzająca.  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Analiza dokumentów programowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko3 (POIiŚ) 
wskazuje, finansowanie projektów związanych z modernizacją części przystanków możliwe będzie 
w ramach osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działania 5.1 Rozwój kolejowej 
sieci TEN-T oraz 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. 
Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T obejmuje modernizację i rehabilitację istniejących linii 
kolejowych w sieci TEN-T służących do przewozów pasażerskich i towarowych, przy zapewnieniu 

                                                             
3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 
16 grudnia 2014. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 lipca 2015, wersja 1.0.  
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pełnej zgodności prowadzonych działań z parametrami technicznymi wymaganymi dla infrastruktury 
kolejowej. Przewiduje się również budowę odcinków linii. Kolejowe inwestycje infrastrukturalne będą 
ukierunkowane również na poprawę dostępności portów lotniczych. Wybrane do dofinansowania 
projekty kolejowe w zależności od uwarunkowań technicznych i realizacyjnych, będą posiadały 
komponent związany z wdrażaniem systemu ERTMS.  
Wśród typów projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 znajdują 
się m.in.  
 modernizacja lub przebudowa dworców, w tym infrastruktury obsługi podróżnych, w tym 

dostosowanie do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, określonych w Decyzji KE ws. TSI PRM4, a także polegające na poprawie 
elementów infrastruktury lub montażu systemów służących poprawie jakości świadczonych 
usług, takich jak systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, zakupu biletów, przechowywania 
bagażu, systemy służące integracji z innymi rodzajami transportu i osiągnięciu multimodalności 
itp., 

 horyzontalne projekty multilokalizacyjne mające na celu zastosowanie systemowych rozwiązań 
prowadzących do poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce, w tym m. in.: 
modernizacja przystanków kolejowych i innej infrastruktury obsługi podróżnych i ich 
dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T obejmuje projekty kolejowe poza TEN-T oraz 
systemy kolejowe w miastach (koleje miejskie). Wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T 
będzie dotyczyło połączeń do sieci TEN-T (tzw. feeder lines), odcinków łączących ważne ośrodki 
przemysłowe i gospodarcze, a także linii stanowiących element dojazdu do portów lotniczych 
i połączeń portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform 
multimodalnych. W ramach komponentu kolej miejska dofinansowanie uzyskać mogą projekty: 
 budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością: 

 instalacji ERTMS, 
 budowy i modernizacji przystanków kolejowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci 

trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających 
zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych, 

 unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego, wraz z niezbędną infrastrukturą 
służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania 
składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego. 

Beneficjantami projektów w ramach działań 5.1 i 5.2 mogą być m.in. zarządcy infrastruktury, 
operatorzy kolejowi i jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny poziom dofinansowania 
wydatków kwalifikowalnych z Funduszu Spójności wyniesie 85%. Projekty będą mogły być 
realizowane zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. 

 Instrument „Łącząc Europę” (CEF) 

Ustanawiając instrument „Łącząc Europę” założono, że będzie on wspierał przygotowanie i realizację 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskich sieci 

                                                             
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się. 
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w sektorach energetycznym, transportu i telekomunikacji. Przyczyni się on zatem do osiągnięcia 
następujących celów strategicznych: 

 inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci transeuropejskich, przynosząc tym samym korzyści 
dla całej Unii Europejskiej w zakresie konkurencyjności, spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w ramach jednolitego rynku oraz kreując bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki połączeniu instrumentów finansowych 
z bezpośrednim finansowaniem unijnym, a także dzięki wykorzystaniu synergii między 
sektorami, 

 osiągnięcie do 2020 r. poziomów docelowych w postaci ograniczenia o 20% emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia o 20% efektywności energetycznej i zwiększenia do 20% udziału 
energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zapewnieniu większej solidarności między 
państwami członkowskimi.  

Celom strategicznym podporządkowane zostały cele szczegółowe. W sektorze transportu zaliczono 
do nich: 

 usunięcie wąskich gardeł i uzupełnienie brakujących połączeń – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie liczby nowych i zmodernizowanych połączeń transgranicznych oraz 
usuniętych wąskich gardeł na szlakach transportowych, które skorzystały z CEF; 

 zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu w okresie długoterminowym – 
realizacja tego celu będzie oceniana na podstawie długości sieci kolei konwencjonalnych 
w UE-27 i długości sieci kolei dużych prędkości w UE-27; 

 optymalizację integracji poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz 
poprawę interoperacyjności usług transportowych – realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów lotniczych połączonych z siecią kolejową.  

Inwestycje infrastrukturalne finansowane w ramach CEF powinny zapewnić pełne wykorzystanie 
synergii między sektorami transportu, telekomunikacji i energii dla zwiększenia skuteczność działań 
Unii i optymalizacji kosztów ich realizacji. Wsparcie finansowe udzielane będzie jedynie na realizację 
takich projektów, które przyczynią się do osiągnięcia priorytetów określonych w politykach 
sektorowych. 
W sektorze transportu priorytet nadawany ma być brakującym połączeniom. Środki finansowe 
instrumentu „Łącząc Europę” mają wspierać projekty będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, tj. takie, które: 

 przyczyniają się do rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, tzn. sprzyjają osiągnięciu 
celów należących do co najmniej dwu spośród czterech kategorii: spójność, wydajność, 
zrównoważony charakter, zwiększanie korzyści dla użytkowników; 

 są zgodne z przepisami dotyczącymi sieci kompleksowej oraz jeśli dotyczą sieci bazowej 
dodatkowo z przepisami dotyczącymi sieci bazowej; 

 są ekonomicznie opłacalne, biorąc pod uwagę analizę kosztów i korzyści społeczno-
gospodarczych; 

 wykazują europejską wartość dodaną. 
Pierwsze nabory wniosków przewiduje się pod koniec br. Ogłoszone zostaną wówczas szczegółowe 
zasady wsparcia. W przypadku, gdy projekt nie uzyska dofinansowania, może zostać skierowany do 
realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
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 Dobór źródeł finansowania budowy i modernizacji przystanków 

Poniższe tabele zawierają informacje dla poszczególnych stacji/przystanków kolejowych dotyczące 
m. in. źródła finansowania, perspektywy realizacji oraz szacunkowych koszty. Pod pojęciem środki 
unijne rozumiane są fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”. 
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Tabela 28. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania - Korytarz I – Aglomeracja Łódzka. 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

17 Łódź Andrzejów IV 3 043 000,00 środki unijne Po 2020 infrastruktura rowerowa do 
2020,;pozostałe –do 2030 Po modernizacji 

17 Łódź Janów IV 6 720 000,00 (WII) środki unijne Po 2020 w całości po 2020  

17 Łódź Widzew II 5 525 000,00 (WII) środki unijne 2016 brak możliwości wariantowania W modernizacji 

17 Łódź Niciarniana IV - POIiŚ 2016 - W modernizacji 

17 Łódź Fabryczna I - POIiŚ 2016 - W modernizacji 

17 Łódź Śródmieście III Ok. 50 000 000 POIiŚ 2020 brak możliwości wariantowania 

Koszt szacunkowy 

W ramach budowy 
tunelu 

17 Łódź nad Łódką III Ok. 50 000 000 POIiŚ 2020 brak możliwości wariantowania 

Koszt szacunkowy 

W ramach budowy 
tunelu 

15/17 Łódź Zdrowie IV 9 997 000,00 środki unijne 2020 

wariantowanie niezasadne - projekt 
wymaga jednoczesnej budowy 

peronów i przystanków komunikacji 
miejskiej 

W ramach 
przebudowy stacji 

Łódź Kaliska i budowy 
tunelu średnicowego 

14 Łódź Kaliska II 60 000 000 środki unijne 2020 

w perspektywie 2020 uruchomienie 
wschodniego wiaduktu z niezbędnymi 

pracami towarzyszącymi do 2030 
gruntowna przebudowa 

Całość po  

2020 r. 
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

14 Łódź Retkinia III 6 527 500,00 środki unijne 2020 brak możliwości wariantowania – 
projekt kompleksowy 

Wymaga studium 
wykonalności 

wspólnie z Miastem 
Łódź 

14 Lublinek IV 9 708 500,00 środki unijne 2020 
do 2020 infrastruktura peronów i 

dojść, po 2020 infrastruktura 
przystanków i parkingów 

W ramach 
modernizacji linii nr 14 

14 Pabianice Północ III 3 091 500,00 środki unijne 2020 brak możliwości wariantowania – 
projekt kompleksowy 

W ramach 
modernizacji linii nr 14 

14 Pabianice II 10 550 000,00 środki unijne 2020 brak możliwości wariantowania – 
projekt kompleksowy 

W ramach 
modernizacji linii nr 14 

16 Zgierz Kontrewers IV 993 000,00 środki unijne 2020 brak możliwości wariantowania W ramach 
modernizacji linii nr 16 

16 Zgierz Północ III 37 975 000,00 środki unijne 2020 do 2020 dojście i dojazd od strony 
północnej, pozostałe prace – po 2020 

W ramach 
modernizacji linii nr 16 

16 Zgierz Jaracza IV 1 105 500,00 środki unijne 2020 brak możliwości wariantowania W ramach 
modernizacji linii nr 16 

15/16 Zgierz II 7 958 000,00 (WIII) środki unijne 2020 brak zasadności wariantowania W ramach 
modernizacji linii nr 16 

15 Zgierz Chełmy IV 20 434 000,00 środki unijne 2020 

możliwa realizacja do 2020 bez 
infrastruktury transportu 

tramwajowego o ile pojawi się inne 
źródło finansowania 

W ramach realizacji 
Tramwaju 

Metropolitarnego 

15 Łódź Radogoszcz 
Zachód IV 2 307 500,00 środki unijne 2020 etap I – uzupełnienie infrastruktury 

transportu indywidualnego  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

15 Łódź Żabieniec III 9 720 000 środki unijne 2020 do 2020 prace doraźne (zgodnie z 
opisem), pozostałe działania po 2020  

25 Łódź Nowe Sady IV 3 278 000,00 środki własne Po 2020 
dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe prace w terminie 
wcześniejszym 

 

25 Łódź Pabianicka IV 5 866 000,00 środki unijne Po 2020 całość prac do 2030 Po modernizacji 

25/540 Łódź Chojny III 61 858 000,00 środki unijne 2020 wymagana całościowa koncepcja 

Wymaga studium 
wykonalności 

wspólnie z Miastem 
Łódź 

540 Łódź Dąbrowa III 4 634 000,00 środki unijne Po 2020 przejście przez tory w poziomie szyn 
do 2020, pozostałe prace do 2030 Po modernizacji 

540 Łódź Zarzew IV 23 504 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe prace do 2020 

Wymaga studium 
wykonalności 

wspólnie z Miastem 
Łódź 

16 Łódź Stoki IV 7 228 000,00 środki unijne Po 2020 W całości do 2030 Po modernizacji 

16 Łódź Sikawa IV 3 693 000,00 środki własne Po 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe prace do 2020  

16 Łódź Marysin IV 28 566 500,00 środki unijne Po 2020 

prace związane z budową drugiego 
toru szlakowego, kładka nad torami, 
dynamiczna informacja pasażerska i 
50% miejsc parkingowych P&R  – do 

2030, pozostałe w perspektywie 
wcześniejszej 

Po modernizacji 
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

16 Łódź ul. 
Warszawska IV 4 380 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020  

16 Łódź Arturówek IV 336 000,00 środki unijne 2020 brak możliwości etapowania Po modernizacji 

16 Łódź Radogoszcz 
Wschód IV 2 063 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020  

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 29. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 2: Linia 1/11/17. 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

11 Bobrowniki IV 2 255 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

W ramach rewitalizacji 
linii nr 11 

11 Bełchów V 1 852 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

W ramach rewitalizacji 
linii nr 11 

11 Sierakowice 
Skierniewickie IV 2 242 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020 
W ramach rewitalizacji 

linii nr 11 

11 Mokra IV 2 962 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

W ramach rewitalizacji 
linii nr 11 

1 Skierniewice 
Rawka IV 730 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020  

1 Skierniewice II 640 000,00 środki unijne 2020 brak możliwości wariantowania  

1 Dąbrowice 
Skierniewickie IV 494 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

1 Maków IV 330 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Płyćwia IV 1 129 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Lipce 
Reymontowskie III 558 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Krosnowa IV 481 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Przyłęk Duży IV 411 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Rogów III 1 528 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 
dynamiczna informacja pasażerska i 

dodatkowy peron do 2030, pozostałe 
do 2020 

 

1 Wągry IV 367 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

1/17 Koluszki II 180 000,00 środki unijne 2020 brak możliwości etapowania  

17 Żakowice III 1 261 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

17/25 Gałkówek III 2 405 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

17 Justynów III 533 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

17 Bedoń III 2 589 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 30. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 3: linia 1 południe. 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

1 Chrusty Nowe IV 1 152 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Rokiciny III 513 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Łaznów IV 436 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

1 Wolbórka IV 201 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Baby IV 659 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Moszczenica III 570 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Jarosty IV 189 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 
Piotrków 

Trybunalski 
Północ 

III 3 415 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Piotrków 
Trybunalski II 6 532 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dodatkowy tor postojowy do 2030, 
pozostałe do 2020  

1 Milejów IV 210 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

1 Rozprza IV 1 367 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Luciążanka IV 340 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Wilkoszewice IV 204 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Gorzkowice III 565 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Gorzędów IV 863 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Kamieńsk IV 576 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Gomunice III 595 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

1 Dobryszyce IV 486 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

1 Radomsko II 3 007 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 brak wskazań do etapowania  

1 Bobry IV 189 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 31. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 4: Linie 25/22. 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

25 Żakowice 
Południowe IV 2 656 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020  

534/53
7 Słotwiny IV 2 862 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020  

25 Wykno V 3 146 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

25 Zaosie IV 5 188 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  



 

131 
 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

25 Skrzynki IV 3 468 500,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

25 Tomaszów Maz. 
Starzyce IV 3 088 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020  

25 Tomaszów 
Mazowiecki II 4 865 500,00 (WII) środki unijne 2020 brak wskazań do etapowania  

25 Tomaszów Maz. 
Ludwików IV 1 490 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020 
Wraz z elektryfikacją 

linii 

25 Jeleń IV 2 229 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

Wraz z elektryfikacją 
linii 

25 Bratków V - - - - Do likwidacji 

25 Kamień 
Opoczyński IV 1 324 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020 
Wraz z elektryfikacją 

linii 

25 Szadkowice IV 1 414 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

Wraz z elektryfikacją 
linii 

25 Słomianka IV 1 086 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

Wraz z elektryfikacją 
linii 

25 Opoczno III 4 558 000,00 (WIIb) środki unijne 2020 brak wskazań do etapowania Wraz z elektryfikacją 
linii 

4 Opoczno 
Południowe III 130 000,00 środki unijne 2020 brak możliwości etapowania  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

25 Sitowa IV 1 136 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  

25 Petrykozy IV 1 770 500,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  

22 Tomaszów Maz. 
Białobrzegi IV 1 381 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  

22 Brzustów IV 2 399 500,00 (WII) 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  

22 Antoniów V     do likwidacji 

22 Dęba Opoczyńska IV 4 454 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  

22 Radzice 
Przystanek V     do likwidacji 

22 Radzice Duże IV 2 554 000,00 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

22 Drzewica III 3 598 000,00 (WII) 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 w całości do 2030  

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 32. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 5: linie 181. 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

181 Wieruszów IV 4 375 500,00 (WIII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów - 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Wieruszów 
Miasto III 2 687 000,00 (WIII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów - 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Pieczyska IV 1 492 000,00 (WIII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów - 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Czastary IV 2 320 000,00 (WII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów - 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

181 Biała IV 1 280 000,00 (WII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów - 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Wieluń Dąbrowa IV 2 657 000,00 (WII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów - 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Wieluń III 2 915 000,00 (WII) 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów – 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Ruda k. Wielunia IV 1 927 000,00 

W ramach 
projektu budowy 
linii Bełchatów – 

Wieluń 

2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

181 Pątnów Wieluński IV 1 727 500,00 (WII) środki unijne Po 2020 W całości do 2030  

181 Dzietrzniki IV 1 250 000,00 (WII) środki unijne Po 2020 W całości do 2030  

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 33. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 6: linia 14. 

Nr 
linii Stacja Kat. Koszt Źr. 

finansowania 
Perspektywa 

realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

14 Chechło IV 2 371 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 14 
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Nr 
linii Stacja Kat. Koszt Źr. 

finansowania 
Perspektywa 

realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

14 Dobroń IV 3 123 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 14 

14 Kolumna III 3 134 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 14 

14 Łask III 7 793 000,00 (WII) środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla etapowania w ramach projektu 
modernizacji linii nr 14 

14 Borszewice IV 260 000,00 środki unijne 2020 
dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 

2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 14 

14 Zduńska Wola II 13 635 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla etapowania w ramach projektu 
modernizacji linii nr 14 

14 Czechy IV 2 895 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

14 Męcka Wola V 2 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

14 Sieradz Męka IV 4 367 500,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

14 Sieradz Warta III 3 480 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

14 Sieradz II 11 681 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla etapowania  

14 Sędzice IV 2 767 000,00 (WII) 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  
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Nr 
linii Stacja Kat. Koszt Źr. 

finansowania 
Perspektywa 

realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

14 Błaszki IV 2 919 000,00 (WII) 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020  

14 Skalmierz IV 2 257 000,00 (WII) 

brak 
zdefiniowanych 

źródeł 
finansowania 

Po 2020 
dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 

2020 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 34. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 7: linia 16/18. 

Nr 
linii Stacja Kat. Koszt Źr. 

finansowania 
Perspektywa 

realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

16 Grotniki III 
406 000,00 

 
środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020 
w ramach projektu 

modernizacji linii nr 16 

16 Chociszew IV 314 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 16 

16 Ozorków Nowe 
Miasto III 5 970 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 

2030, pozostałe do 2020 
w ramach projektu 

modernizacji linii nr 16 

16 Ozorków III 7 453 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 16 

16 Sierpów IV 1 462 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 16 

16 Łęczyca III 5 458 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla etapowania w ramach projektu 
modernizacji linii nr 16 
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Nr 
linii Stacja Kat. Koszt Źr. 

finansowania 
Perspektywa 

realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

16 Topola Królewska IV 2 179 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 16 

16 Gawrony V     do likwidacji 

16 Witonia IV 2 556 000,00 (WII) środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 16 

16 Kutno II 0 środki unijne 2020 modernizacja kompleksowa 
zaawansowana w przygotowaniach 

W ramach obecnie 
realizowanego 
projektu CEF 

18/33 Kutno Azory IV 6 850 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska do 
2030, pozostałe do 2020 

W ramach obecnie 
realizowanego 
projektu CEF 

33 Florek V     do likwidacji 

33 Raciborów 
Kutnowski IV 1 394 000,00 (WII) środki unijne 2020 

dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 

2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 18 

33 Strzelce Kujawskie IV 2 239 000,00 środki unijne 2020 
dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 

2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 18 

18 Ostrowy IV 3 047 000,00 (WII) środki unijne 2020 
dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 

2020 

w ramach projektu 
modernizacji linii nr 18 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 35. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 8: linia 3. 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji 

Wariantowanie i 
etapowanie Uwagi 

3 Krzewie IV 1 065 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Nowe 
Kutnowskie IV 494 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 

wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Sklęczki III 894 500,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Złotniki 
Kutnowskie IV 375 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 

wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii n 3 

3 Żychlin III 2 929 500,00 (WII) środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Zosinów IV 563 500,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Jackowice IV 1 520 500,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Niedźwiada 
Łowicka IV 345 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 

wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 



 

139 
 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji 

Wariantowanie i 
etapowanie Uwagi 

3 Łowicz 
Korabka III 7 469 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 

wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3/532 Łowicz Główny II 8 292 000,00 (WII) środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

15/532 Łowicz 
Przedmieście III 4 966 000,00 (WII) środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 

wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Mysłaków IV 3 060 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3/15 Bednary IV 533 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Jasionna 
Łowicka IV 462 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 

wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

3 Kęszyce IV 374 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla 
wariantowania 

CEF – w ramach 
projektu modernizacji 

linii nr 3 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 36. Zestawienie kosztów i propozycji źródeł finansowania dla Korytarza 9: linia 15 

Nr linii Stacja Kat. Koszt Źr. finansowania Perspektywa 
realizacji Wariantowanie i etapowanie Uwagi 

15 Grudze IV 3 280 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Domaniewice IV 2 584 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Domaniewice 
Centrum IV 295 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 

monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Kamień Łowicki V 1 350 500,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Głowno III 3 345 000,00 środki unijne 2020 brak uzasadnienia dla wariantowania  

15 Bratoszewice IV 674 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Stryków III 3 584 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Swędów IV 834 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Glinnik IV 382 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Glinnik Wieś IV 252 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

15 Smardzew IV 371 000,00 środki unijne 2020 dynamiczna informacja pasażerska i 
monitoring do 2030, pozostałe do 2020  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Z uwagi na  dużą liczbę interesariuszy potencjalnie uczestniczących w  inwestycji (Urząd 
Marszałkowski, przewoźnicy kolejowi, jednostki samorządów terytorialnych, spółki z grupy PKP S.A.) 
oraz możliwości finansowanie ze środków UE, nie proponuje się finansowania w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Konstrukcja umowy PPP w tym przypadku mogłaby znacząco wydłużyć proces 
inwestycyjny i w konsekwencji uniemożliwić realizację przedsięwzięcie ze środków UE.  

11.4.1 Włączenie w projekt modernizacji budynków dworcowych 

W ramach konsultacji dokumentu zespołowi projektowemu został udostępniony wykaz budynków 
dworcowych sporządzony przez PKP S.A., zawierający budynki do możliwej modernizacji w ramach 
RPO. Zespół przeanalizował przedstawioną listę i przygotował rekomendację dotyczącą każdej 
z lokalizacji. 

Łódź Żabieniec. 

Przystanek Łódź Żabieniec pełnił będzie ważną rolę jako przystanek systemu kolei aglomeracyjnej 
i regionalnej a także pomocniczo – dla połączeń dalekobieżnych. Mimo to przewiduje się niskie 
zapotrzebowanie na korzystanie z budynku dworcowego – przystanek znajduje się na terenie miasta, 
w obszarze dobrze i intensywnie zagospodarowanym. Jednocześnie jednak będzie pełnić rolę 
zaplecza do obsługi przede wszystkim dojazdów codziennych bądź obsługi mieszkańców terenów 
przyległych do stacji. Z tego względu nie należy się spodziewać dużego zapotrzebowania na usługi 
takie jak sprzedaż biletów, czy gastronomia. Korzystne byłoby natomiast zapewnienie dostępu do 
poczekalni, szczególnie w godzinach wieczornych i ew. nocnych (w zależności od oferty 
przewoźników). Ze względu na spodziewany duży przepływ pasażerów korzystających z rutynowych 
dojazdów zespół sugeruje weryfikację możliwości komercjalizacji budynku w formie istniejącej lub po 
rozbudowie/do rozbudowy. Nadanie budynkowi funkcji handlowej stanowiłoby dobre uzupełnienie 
oferty dla podróżnych – w przypadku podróżujących transportem zbiorowym codzienne zakupy są 
często przerywnikiem w ramach łańcucha podróży multimodalnej, pozwalającym na 
zagospodarowanie wydłużonego czasu przesiadki. Jednocześnie zaistnienie obiektu o funkcji 
handlowej przysłużyłoby się poprawie spójności funkcjonalno – przestrzennej obszaru osiedli 
mieszkaniowych zlokalizowanych stycznie do przystanku, po obu jego stronach, a także zwiększyłoby 
bezpieczeństwo podróżnych dzięki zwiększeniu liczby użytkowników terenu przystanku. 

Łowicz Przedmieście 

Stacja Łowicz Przedmieście będzie pełnić funkcję pomocniczą dla dojazdów pociągami 
aglomeracyjnymi, głównie dla mieszkańców osiedli stycznych z dworcem oraz pracowników 
pobliskich zakładów. Warunkowo może też stanowić stację do obsługi przez pociągi dalekobieżne, 
jeśli będą one kursowały linią nr 15. Znaczną część tych dojeżdżających stanowić będą osoby 
korzystające z biletów okresowych, w ramach rutynowych podróży. W związku z powyższym należy 
zakładać niskie zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje dworcowe w obrębie stacji, chyba, że 
w związku z obsługą połączeń dalekobieżnych. Dla obsługi podróżnych korzystających z połączeń 
regionalnych i aglomeracyjnych wystarczającym zakresem jest zapewnienie możliwości skorzystania 
z poczekalni. Lokalizacja w budynku dodatkowej funkcji handlowej jest, co do zasady, korzystna, jako, 
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że zarówno umożliwia zrobienie zakupów podróżnym, jak i zwiększa liczbę użytkowników terenu 
stacji, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa. 

Łódź Chojny 

Rola stacji Łódź Chojny zmieni się w momencie oddania do użytku tunelu średnicowego pod centrum 
Łodzi. Dworzec Chojny straci wtedy rolę obsługi połączeń dalekobieżnych i stanie się wyłącznie stacją 
dla połączeń aglomeracyjnych. Co więcej – sam budynek dworcowy odsunięty jest od strefy powiazań 
multimodalnych tj. linii tramwajowych i autobusowych kursujących ul. Rzgowską, Kilińskiego. Należy 
zakładać, że w układzie docelowym budynek dworcowy w ogóle nie będzie pełnił swoich obecnych 
funkcji. Natomiast ze względu na zabytkowy charakter konieczne jest znalezienie dla budynku nowej 
funkcji. 

Bełchów 

Dworzec w Bełchowie to wartościowy, zabytkowy budynek. Jednocześnie jednak z funkcji 
dworcowych, jakie mógłby pełnić, jedyną zasadną wydaje się funkcja poczekalni i ew. 
wygospodarowanie w budynku dworca przestrzeni na przechowywanie rowerów (zamiast 
postulowanych miejsc na terenie otwartym). Modernizacja i adaptacja budynku wydaje się zasadna 
pod warunkiem znalezienia lokalnych partnerów do utrzymania budynku i zapewnienia mu programu 
użytkowego. 

Rokiciny 

Rokiciny to stacja położona w dużej miejscowości gminnej. Obsługuje połączenia regionalne 
i aglomeracyjne. Budynek dworcowy jest obiektem o dużej, zważywszy wielkość miejscowości, 
kubaturze. Położony jest w styczności z centrum usługowym miejscowości, co daje mu potencjał do 
komercjalizacji części powierzchni. Może też pełnić funkcje kulturalne lub administracyjne. Dla 
zapewnienia obsługi podróżnych wystarczającymi funkcjami będzie udostępnienie poczekalni 
i punktu sprzedaży biletów (kasa, automat) 

Gałkówek 

Dworzec w Gałkówku jest obiektem, który przeszedł remont około roku 2008. Dla podróżnych 
korzystających ze stacji wskazane jest utrzymanie poczekalni (zarówno dla oczekujących na pociąg, 
jak i na proponowany autobus dowozowy). W przypadku uruchomienia autobusu dowozowego 
budynek dworca mógłby być także wykorzystany dla udostępnienia zaplecza socjalnego dla 
kierowców. Dodatkowe rozwiązania i funkcje zależeć będą od znalezienia partnerów lokalnych do 
prowadzenia dodatkowej działalności. 

Koluszki 

Ze względu na duża liczbę podróżnych konieczne jest utrzymanie funkcji dworca w tym 
funkcjonowania poczekalni i kas biletowych.  
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Płyćwia 

Dla stacji Płyćwia ewentualna adaptacja i wykorzystanie dworca zależeć będzie od znalezienia 
partnerów lokalnych. Dla potrzeb obsługi podróżnych wystarczające jest zapewnienie w budynku 
dworcowym poczekalni. 

Tomaszów Mazowiecki 

Dworzec w Tomaszowie Mazowieckim będzie pełnił zarówno funkcję obsługi ruchu aglomeracyjnego, 
regionalnego jak i dalokobieżnego. Należy spodziewać się zauważalnego wzrostu roli dworca i ilości 
obsługiwanych podróżnych, co związane jest z planami rozwoju kolei aglomeracyjnej, planami 
elektryfikacji linii nr 25 do Opoczna, a także wzrostu znaczenia połączeń dalekobieżnych Łódź – 
Kraków realizowanych z zatrzymaniem w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z tym celowy wydaje 
się remont dworca i jego dostosowanie do potrzeb podróżnych. Dostępne na dworcu udogodnienia 
powinny obejmować przynajmniej: poczekalnię z miejscami siedzącymi, kasy biletowe, punkt 
(punkty) handlowy (prasa, podstawowe produkty spożywcze, przynajmniej elementarna 
gastronomia), toaletę, pomieszczenie z przewijakiem. Ze względu na turystyczną funkcję terenów 
wokół miasta związanych z doliną Pilicy można również uwzględniać funkcjonowanie na dworcu 
punktu informacji turystycznej, jeśli lokalni partnerzy wyraziliby zainteresowanie prowadzeniem 
takiego obiektu. 

Opoczno 

Dworzec w Opocznie będzie pełnił rosnącą rolę w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. W dalekiej 
perspektywie rozwojowej może także przyjąć funkcję obsługi ruchu dalekobieżnego (w przypadku 
modernizacji linii Opoczno – Skarżysko-Kamienna lub budowy linii Końskie – Kielce). Ze względu na 
wielkość miejscowości wskazane wydaje się funkcjonowanie w obiekcie przynajmniej poczekalni 
i kasy, a korzystne byłoby także wprowadzenie do budynku dworca funkcji handlowej. 

Zduńska Wola 

Dla budynku dworcowego stacji Zduńska Wola samorząd przygotował wartościową i dobrze 
przemyślaną koncepcję adaptacji, która warta jest realizacji. Stacja posiada bardzo duży potencjał 
obsługi zarówno w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym, jak i dalekobieżnym. Koncepcja dodatkowej 
budowy w sąsiedztwie dworca kolejowego dworca autobusowego dodatkowo zwiększy liczbę 
użytkowników stacji. Program funkcjonalny zespołu stacji kolejowej i dworca autobusowego 
powinien obejmować zapewnienie poczekalni, kasy, obiektu handlowego, toalety, pomieszczenia 
z przewijakiem i przynajmniej podstawowej gastronomii. 

Łask 

Stacja Łask obsługiwać będzie ruch o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym. Wskazana jest także 
obsługa połączeń dalekobieżnych. Z tego względu wskazane jest przywrócenie budynku dworcowego 
do funkcjonowania i udostępnienie w budynku przynajmniej poczekalni oraz punktu sprzedaży 
biletów (kasa lub biletomat). Funkcjonowanie poczekalni jest istotne także ze względu na 
przewidywaną obsługę przez autobusy dowozowe oraz dla podróżnych czekających na autobusy 
lokalne ZKM Łask. Wskazane jest poszukiwanie z partnerami lokalnymi dodatkowych funkcji dla 
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budynku. Ze względu na peryferyjne położenie dworca jego komercjalizacja może być stosunkowo 
trudna do przeprowadzenia. 

Żychlin 

Dworzec „Żychlin” położony w miejscowości Pniewo ma relatywnie niewielki potencjał. Wskazane 
jest co prawda istnienie poczekalni (zwłaszcza ze względu na obsługę stacji przez autobusową 
komunikację lokalną), ale kubatura istniejącego obiektu dalece przekracza spodziewane 
zapotrzebowanie, chyba, że lokalni partnerzy będą w stanie zaproponować dodatkowy program 
użytkowy. Dworzec pozbawiony jest cech zabytkowych, więc zdaniem zespołu warto rozważyć także 
jego wyburzenie i powstanie w jego miejscu niewielkiego, bezobsługowego pawilonu modułowego. 

Wieluń 

Rola i funkcja przystanku Wieluń może się diametralnie zmienić w przypadku podjęcia decyzji 
o budowie linii kolejowej Wieluń – Bełchatów. W tym przypadku przystanek Wieluń, ze względu na 
dogodne położenie względem struktury miasta stanie się głównym przystankiem przyjmującym ruch 
podróżnych w kierunku Bełchatowa i Łodzi i spodziewać się należy znacznych potoków podróżnych. 
W takiej sytuacji zasadne będzie wyburzenie istniejącego obiektu i budowa nowego, łączącego 
funkcje dworcowe (poczekalnia, kasy, toaleta, pomieszczenie z przewijakiem, elementarna 
gastronomia) i komercyjne. W chwili obecnej większe prace modernizacyjne istniejącego budynku 
wydają się wątpliwe. 

Wieluń Dąbrowa 

Budynek dworca Wieluń Dąbrowa to obiekt wartościowy architektonicznie, ale ze względu na 
peryferyjne położenie stacji, trudny do zagospodarowania. Na potrzeby obsługi podróżnych 
wskazane jest udostępnienie poczekalni i ew. możliwości zakupu biletu (biletomat). Wskazane jest 
podjęcie rozmów z partnerami lokalnymi w sprawie ewentualnego wprowadzenia do budynku 
dworca dodatkowych funkcji.  

Wieruszów 

Budynek dworca Wieruszów to wartościowy obiekt zabytkowy. Obecnie stacja obsługuje niewielki 
ruch pasażerski, co związane jest z minimalną podażą usług przewozowych (1 para połączeń 
regionalnych). Znaczące zwiększenie obsługi będzie możliwe w przypadku realizacji linii kolejowej 
Bełchatów – Wieluń. Modernizacja dworca i przywrócenie mu funkcji obsługi podróżnych mogłoby 
być inwestycją komplementarną wobec budowy linii. W takiej sytuacji należy uwzględnić 
uruchomienie poczekalni, sprzedaży biletów (biletomat, kasa, sprzedaż ajencyjna) oraz 
wprowadzenie do budynku dworca funkcji handlowej. Wskazana jest też analiza możliwości 
zagospodarowania górnych kondygnacji budynku dworcowego przy udziale partnerów lokalnych. 

Łódź Kaliska 

Rejon stacji Łódź Kaliska ze względu na doskonałe skomunikowanie i sąsiedztwo m.in. hali 
widowiskowo-sportowej posiada wysoki potencjał do komercjalizacji, w tym w formule 
deweloperskiej. Dla terenu stacji należy przygotować całościową koncepcję przebudowy, zaś dla 
terenów przyległych wskazane jest stworzenie z partnerami lokalnymi (m. in. miasto Łódź, PKS Łódź 
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Sp. z o.o., Poczta Polska S.A.) kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Do czasu 
wykonania prac studialnych, które zdefiniują przyszłą funkcję terenu stacji i terenów przyległych, 
a także możliwości adaptacji istniejących budynków nie ma podstaw do większych inwestycji. 
Budynek dworca w obecnym stanie zapewnia dostęp do podstawowych wymaganych usług i nie 
wymaga pilnej interwencji. 

12 Uproszczona analiza ekonomiczna budowy i modernizacji 
przystanków 

W analizie kosztów i korzyści budowy i modernizacji przystanków wykorzystano założenia prognozy 
przewozów pasażerskich przyjęte dla potrzeb projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej – etap I”. Na tej podstawie określono łączną liczbę pasażerów na wszystkich liniach 
objętych projektem budowy i modernizacji przystanków. Tak określona liczba pasażerów stanowi 
wariant bezinwestycyjny projektu. Budowa nowych przystanków spowoduje skrócenie czasu dojścia 
do przystanków kolejowych o ok. 5 min (dotyczy pasażerów znajdujących się w promieniu 
oddziaływania nowego przystanku). W konsekwencji spowoduje to wzrost liczby pasażerów kolei. Na 
podstawie dotychczas zrealizowanych przez wykonawcę badań preferencji komunikacyjnych 
przyjęto, że nowy przystanek wygeneruje dodatkowy potok pasażerów w wysokości: 

 10% liczby mieszkańców w promieniu 1 km, 
 0,1% liczby mieszkańców w promieniu 5 km, 
 0,05% liczby mieszkańców w promieniu 10 km. 

 
Prognozowaną liczbę pasażerów przedstawiono w poniższej tabeli. Założono, że wzrost PKB 
generował będzie proporcjonalny przyrost liczby pasażerów z elastycznością 0,8. Dynamikę wzrostu 
PKB przyjęto na podstawie wartości rekomendowanych przez MIiR5. 

Tabela 37. Prognoza liczby pasażerów. 

Okres 1 2 3 4 1 2 3 8 9 

Rok 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2027 2028 

Liczba pasażerów WI 25 251 25 999 26 727 27 432 28 266 29 103 29 918 30 636 31 371 

Liczba pasażerów WBI 17 729 18 253 18 764 19 260 19 845 20 433 21 005 21 509 22 025 

Przyrost liczby pasażerów 7 523 7 745 7 962 8 172 8 421 8 670 8 913 9 127 9 346 

 

Okres 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                                             
5 Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 
Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020. Data publikacji 11.08.2015 
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Rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Liczba pasażerów WI 32 074 32 792 33 527 34 251 34 991 35 719 36 433 37 132 37 845 

Liczba pasażerów WBI 22 519 23 023 23 539 24 047 24 567 25 078 25 579 26 070 26 571 

Przyrost liczby pasażerów 9 555 9 769 9 988 10 204 10 424 10 641 10 854 11 062 11 275 

 

Okres 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Rok 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Liczba pasażerów WI 39 282 40 005 40 709 41 393 42 055 42 728 43 377 44 036 44 706 

Liczba pasażerów WBI 27 579 28 087 28 581 29 061 29 526 29 999 30 455 30 917 31 387 

Przyrost liczby pasażerów 11 703 11 918 12 128 12 331 12 529 12 729 12 923 13 119 13 318 

Źródło: Opracowanie własne 

W ocenie ekonomicznej projektu przyjęto następujące, podstawowe założenia metodyczne: 
 okres analizy – 30 lat, 
 pierwszy rok analizy – 2019 – ponieważ brak jest szczegółowego harmonogramu realizacji 

projektu przyjęto nakłady inwestycyjne w wartości nominalnej w pierwszym roku okresu 
obliczeniowego, 

 społeczna stopa dyskontowa – 4,5%, 
 pierwszy rok eksploatacji – 2020,  
 rodzaj cen – stałe,  
 przepływy finansowe – netto, 
 wskaźnik korekty fiskalnej nakładów inwestycyjnych – 0,82, 
 wskaźnik korekty fiskalnej kosztów operacyjnych – 0,76.  
W ocenie efektywności ekonomicznej projektu obliczono wskaźniki ekonomicznej bieżącej wartości 
netto (ENPV), ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) oraz kosztów i korzyści (B/C ratio).  

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) stanowi różnicę pomiędzy 
zdyskontowanymi korzyściami, a zdyskontowanymi kosztami w analizowanym okresie 
obliczeniowym. Wskaźnik ENPV oblicza się ze wzoru:  

퐸푁푃푉 =
퐵 − 퐶
(1 + 푖)

 

gdzie:   
ENPV – ekonomiczna zaktualizowana wartość netto, 
t = 0, 1, 2, .... n – kolejny rok okresu obliczeniowego,  
Bt – łączna wartość korzyści uzyskanych w roku „t”,  
Ct – łączna wartość kosztów poniesionych w roku „t”,  
i – społeczna stopa dyskontowa. 
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Przedsięwzięcie inwestycyjne może być uznane za efektywne tylko wówczas, gdy wartość 
wskaźnika ENPV jest dodatnia przy zadanej społecznej stopie dyskontowej. Analizując kilka 
wariantów określonego przedsięwzięcia, za najbardziej efektywny uznaje się ten, który 
charakteryzuje się najwyższą wartością wskaźnika ENPV. 

 
Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) pokazuje faktyczną stopę rentowności przedsięwzięcia (stopę 
zysku), która zależy od sumy i czasowego rozkładu projektowanych przepływów pieniężnych. ERR jest 
równe stopie dyskontowej, przy której ENPV jest równe zero. Wykorzystując formułę obliczeniową 
wskaźnika ENPV, wskaźnik ERR można zapisać następująco:  

 

퐸푅푅 = 푖	푗푒ż푒푙푖	
퐵 − 퐶
(1 + 푖)

= 0 

gdzie:  
Bt, Ct, t, i – jak uprzednio. 

 
W świetle wskaźnika ERR przedsięwzięcie inwestycyjne można uznać za efektywne, jeżeli 

wartość tego wskaźnika jest wyższa od stopy granicznej (społecznej stopy dyskontowej). Im wyższa 
jest wartość wskaźnika ERR w stosunku do stopy granicznej, tym wyższa jest ekonomiczna 
efektywność ocenianego przedsięwzięcia. 

 
Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C Ratio) jest stosunkiem zdyskontowanych wartości korzyści, 

uzyskanych w okresie obliczeniowym, do zdyskontowanych wartości nakładów inwestycyjnych i 
kosztów operacyjnych. Wskaźnik ten przyjmuje postać: 

퐵/퐶 =
퐵

(1 + 푖)
∙

퐶
(1 + 푖)

 

gdzie:  
Bt, Ct, t, i – jak uprzednio. 

 
Jeżeli stopa dyskontowa „i” równa jest Ekonomicznej stopie zwrotu (ERR), wówczas wartość 

wskaźnika B/C Ratio równa jest jedności. Dlatego przedsięwzięcie oceniane na podstawie tego 
wskaźnika należy uznać za efektywne, jeżeli wartość jego jest większa od jedności (B/C > 1). Oznacza 
to, że spośród kilku wariantów inwestycji wybiera się do realizacji ten, dla którego wartość wskaźnika 
jest największa. 

 
Wartość nakładów inwestycyjnych projektu przyjęto na podstawie obliczeń przeprowadzonych przez 
ekspertów wykonawcy i przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Łączna wysokość nakładów 
inwestycyjnych wyniesie 504 442 000,00 zł. Uwzględniając przedstawiony współczynnik korekty 
fiskalnej, skorygowana wartość nakładów wynosi 413 642 440,00 zł. 

Koszty operacyjne przyjęto na podstawie danych z innych projektów realizowanych przez 
wykonawcę. Oszacowano je średnio na kwotę 100 tys. zł/1 przystanek w cenach stałych 2019 r. 
Założono, że średni, realny wzrost kosztów wyniesie 3% rocznie. Przyrost kosztów związany będzie 
wyłącznie z nowymi przystankami. Koszty utrzymania przystanków dotychczasowych będą identyczne 
przed i po modernizacji. 
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Korzyści ekonomiczne wynikały będą przede wszystkim ze skrócenia czasu podróży. Pominięto 
natomiast inne korzyści społeczne i ekonomiczne. Brak jest bowiem szczegółowej analizy 
przemieszczeń pasażerów wygenerowanych. Część z nich podróżuje samochodami, pozostali 
transportem publicznym. Na tym etapie analizy nie można jednak ustalić wiarygodnej prognozy 
przejęcia pasażerów z samochodów i z transportu publicznego. W przypadku przejęcia z samochodów 
osobowych dodatkowe korzyści związane będą ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji samochodów, 
ograniczeniem emisji toksycznych substancji, ograniczeniem kosztów emisji gazów cieplarnianych orz 
poprawą bezpieczeństwa. Te dodatkowe korzyści sprzyjały będą poprawie efektywności 
ekonomicznej projektu.  

Szacując oszczędności czas podróży wykorzystano jednostkowe koszty czasu rekomendowane 
w Niebieskiej Księdze6. Ich syntetyczne zestawienie zawiera poniższa tabela. 

Tabela 38. Jednostkowe koszty czasu. 

Okres 1 2 3 4 1 2 3 8 9 

Rok 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2027 2028 

Praca 72,25 73,48 74,7 75,9 77,08 78,24 79,46 80,69 81,9 

Dojazdy 35,59 36,2 36,8 37,39 37,97 38,54 39,14 39,75 40,35 

Pozostałe 29,86 30,37 30,88 31,37 31,86 32,34 32,84 33,35 33,85 

 

Okres 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Praca 83,13 84,38 85,64 86,92 88,22 89,5 90,79 92,09 93,41 

Dojazdy 40,95 41,57 42,19 42,82 43,46 44,09 44,73 45,37 46,01 

Pozostałe 34,36 34,88 35,4 35,93 36,47 37 37,53 38,07 38,61 

 

Okres 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Rok 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Praca 95,95 97,17 97,9 98,62 99,35 99,85 100,35 100,85 101,36 

Dojazdy 47,27 47,87 48,23 48,58 48,94 49,19 49,43 49,68 49,93 

Pozostałe 39,66 40,17 40,47 40,77 41,07 41,27 41,48 41,69 41,9 

Źródło: Niebieska Księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura kolejowa, JASPERS, Warszawa, wrzesień 2015. 

                                                             
6 Niebieska Księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura kolejowa, JASPERS, Warszawa, wrzesień 2015 
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Skrócenie czasu podróży obliczono jako iloczyn liczby pasażerów dochodzących do nowych 
przystanków i średniego skrócenia czasu dojścia 1 pasażera. Uwzględniając strukturę pasażerów 
według motywacji podróży, obliczono średni ważony koszt podróży. Stanowi go suma iloczynów 
udziału podróżnych według celu podróży i jednostkowych kosztów czasu dla poszczególnych celów. 
Na postawie obliczono oszczędności czasu podróży. Stanowi je iloczyn liczby pasażerów oraz 
średniego ważonego kosztu podróży. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli. 

Tabela 39. Struktura podróżnych według motywacji podróży. 

Motywacje podróży Udział podróżnych [%] 

Praca 0 

Dojazdy 68 

Pozostałe 32 

Źródło: Studium wykonalności „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap I” 

Ekonomiczną wartość rezydualną obliczono metodą dochodową. Jest nią zdyskontowana 
wartość netto przyszłych przepływów pieniężnych, których oczekuje się z tytułu dalszego 
użytkowania aktywów (po okresie obliczeniowym). Zgodnie z Niebieską księgą przyjęto, że 
infrastruktura będzie użytkowana przez 12 lat po zakończeniu okresu obliczeniowego.  
 

W metodzie dochodowej wartość rezydualną stanowi różnica pomiędzy zdyskontowanymi 
korzyściami, a zdyskontowanymi kosztami w analizowanym okresie. Obliczyć ją można ze wzoru7: 

푅 =
퐵 − 퐶
(1 + 푖)

 

gdzie:   
t = 1, 2, .... k – kolejny rok po zakończeniu okresu obliczeniowego,  
k – przewidywany okres eksploatacji infrastruktury po zakończeniu okresu obliczeniowego (w 
analizowanym projekcie k = 12), 
Bt – łączna wartość korzyści uzyskanych w roku „t”,  
Ct – łączna wartość kosztów poniesionych w roku „t”,  
i – społeczna stopa dyskontowa (w analizowanym projekcie i = 4,5%).  

 

                                                             
7 T. Dyr, P. R. Kozubek, Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej, Radom, SPATIUM, 2013. 



 

150 
 

Tabela 40. Oszczędność czasu podróży [zł/rok]. 

Okres 1 2 3 4 1 2 3 8 9 

Rok 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2027 2028 

Skrócenie czasu podróży 626 888,5 645 444,4 663 516,8 681 033,7 701 737,1 722 508,5 742 738,8 760 564,4 778 818,0 

Średnia, ważona wartość czasu 33,8 34,3 34,9 35,5 36,0 36,6 37,1 37,7 38,3 

Oszczędność czasu 21 161 499,0 22 160 946,8 23 160 453,2 24 151 905,5 25 272 920,7 26 412 020,7 27 573 433,4 28 674 799,6 29 805 364,9 

 

Okres 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Skrócenie czasu podróży 796 263,6 814 099,8 832 335,7 850 314,1 868 680,8 886 749,4 904 484,4 921 850,5 939 550,0 

Średnia, ważona wartość czasu 38,8 39,4 40,0 40,6 41,2 41,8 42,4 43,0 43,6 

Oszczędność czasu 30 927 833,1 32 099 305,1 33 307 742,8 34 535 676,6 35 809 803,7 37 084 924,7 38 373 655,9 39 670 914,4 41 003 841,1 

 

Okres 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Rok 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Skrócenie czasu podróży 975 209,0 993 152,8 1 010 632,3 1 027 611,0 1 044 052,8 1 060 757,6 1 076 881,2 1 093 249,8 1 109 867,1 

Średnia, ważona wartość czasu 44,8 45,4 45,7 46,1 46,4 46,7 46,9 47,1 47,4 

Oszczędność czasu 43 723 300,5 45 095 097,6 46 233 195,2 47 353 137,0 48 466 599,1 49 490 281,5 50 490 650,4 51 517 426,6 52 563 749,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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Uwzględniając przedstawione założenia metodyczne obliczono wskaźniki efektywności ekonomicznej 
projektu. Strumienie pieniężne wykorzystywane w obliczeniach zestawiono w tabeli. Obliczone 
wartości wskaźników efektywności ekonomicznej wynoszą: 

 Ekonomiczna bieżąca wartość netto (ENPV) - 235 616 341,81 zł 
 Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) – 7,51% 
 Wskaźnik kosztów i korzyści (B/C Ratio) – 1,523 

Przeprowadzone wyniki obliczeń wskazują, że realizacja projektu jest opłacalna z punktu widzenia 
ekonomicznego. Świadczą o tym: 

 dodatnia ekonomiczna zaktualizowana wartość netto, 
 ekonomiczna stopa zwrotu wyższa niż przyjęta społeczna stopa dyskontowa, 
 większa od 1 wartość wskaźnika B/C Ratio. 
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Tabela 41. Strumienie pieniężne do obliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej budowy i modernizacji przystanków kolejowych. 

Okres 0 1 2 3 4 1 2 3 8 9 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2027 2028 

Oszczędności czasu 
 

22 160 946,8 23 160 453,2 24 151 905,5 25 272 920,7 26 412 020,7 27 573 433,4 28 674 799,6 29 805 364,9 30 927 833,1 

Nakłady inwestycyjne 504 442 000,0 
         

Skorygowane nakłady inwestycyjne 413 642 440,0 
         

Koszty operacyjne 
 

2 100 000,0 2 163 000,0 2 227 890,0 2 294 726,7 2 363 568,5 2 434 475,6 2 507 509,8 2 582 735,1 2 660 217,2 

Skorygowane koszty operacyjne 
 

1 596 000,0 1 643 880,0 1 693 196,4 1 743 992,3 1 796 312,1 1 850 201,4 1 905 707,5 1 962 878,7 2 021 765,0 

Wartość rezydualna 
          

Przepływy pieniężne -413 642 440,0 20 564 946,8 21 516 573,2 22 458 709,1 23 528 928,4 24 615 708,7 25 723 231,9 26 769 092,2 27 842 486,2 28 906 068,0 

 

Okres 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Oszczędności czasu 32 099 305,1 33 307 742,8 34 535 676,6 35 809 803,7 37 084 924,7 38 373 655,9 39 670 914,4 41 003 841,1 42 370 267,4 43 723 300,5 

Nakłady inwestycyjne 
          

Skorygowane nakłady inwestycyjne 
          

Koszty operacyjne 2 740 023,7 2 822 224,4 2 906 891,1 2 994 097,9 3 083 920,8 3 176 438,4 3 271 731,6 3 369 883,5 3 470 980,0 3 575 109,4 

Skorygowane koszty operacyjne 2 082 418,0 2 144 890,5 2 209 237,3 2 275 514,4 2 343 779,8 2 414 093,2 2 486 516,0 2 561 111,5 2 637 944,8 2 717 083,2 

Wartość rezydualna 
          

Przepływy pieniężne 30 016 887,1 31 162 852,3 32 326 439,3 33 534 289,4 34 741 144,9 35 959 562,7 37 184 398,4 38 442 729,6 39 732 322,6 41 006 217,3 
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Okres 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Rok 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Oszczędności czasu 45 095 097,6 46 233 195,2 47 353 137,0 48 466 599,1 49 490 281,5 50 490 650,4 51 517 426,6 52 563 749,0 53 629 981,0 54 716 477,8 

Nakłady inwestycyjne 
          

Skorygowane nakłady inwestycyjne 
          

Koszty operacyjne 3 682 362,7 3 792 833,6 3 906 618,6 4 023 817,2 4 144 531,7 4 268 867,6 4 396 933,7 4 528 841,7 4 664 706,9 4 804 648,1 

Skorygowane koszty operacyjne 2 798 595,7 2 882 553,5 2 969 030,1 3 058 101,0 3 149 844,1 3 244 339,4 3 341 669,6 3 441 919,7 3 545 177,3 3 651 532,6 

Wartość rezydualna 
         

455 125 050,5 

Przepływy pieniężne 42 296 501,9 43 350 641,7 44 384 106,8 45 408 498,1 46 340 437,4 47 246 311,0 48 175 757,0 49 121 829,4 50 084 803,7 506 189 995,7 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie zestawionych strumieni pieniężnych oraz przyjętej metodyki uproszczonej 
analizy efektywności ekonomicznej inwestycji obliczono wskaźniki efektywności ekonomicznej 
projektu budowy i modernizacji przystanków kolejowych w województwie łódzkim. Ekonomiczna 
wewnętrzna stopa zwrotu jest znacznie wyższa od społecznej stopy dyskontowej, ekonomiczna 
bieżąca wartość netto jest dodatnia, a wskaźnik kosztów/korzyści – większy od jedności. Oznacza 
to, że projekt ten zasługuje na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Podjąć zatem należy dalsze, 
szczegółowe analizy. Powinny być one przedmiotem studium wykonalności. 

13 Podsumowanie i rekomendacje 

Koordynacja z innymi projektami infrastrukturalnymi 

Realizacja modernizacji i budowy przystanków w województwie łódzkim będzie odbywać się w tej 
samej perspektywie finansowej co inwestycje modernizacyjne i rewitalizacyjne linii kolejowych 
realizowanych z innych programów. Zgodnie z wykazem inwestycji zawartym w Krajowym Programie 
Kolejowym na lata 2015-2023 w okresie tym będą realizowane następujące inwestycje 
wyszczególnione w tabeli: 

Tabela 42. Inwestycje zawarte w Krajowym Programie Kolejowym na lata 2015-2023 na liniach obejmujących przystanki 
przewidziane do budowy lub modernizacji wg niniejszego opracowania. 

Inwestycja Przystanki objęte zasięgiem inwestycji liniowej 

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap 
II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec 

Łódź Śródmieście 
Łódź nad Łódką 
Łódź Żabieniec 
Łódź Zdrowie 
Łódź Kaliska 

Udrożnienie łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, 
odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna 

Łódź Fabryczna 
Łódź Niciarniana 

Prace na liniach kolejowych nr 16 na odcinku Zgierz – 
Kutno 

Zgierz 
Zgierz Jaracza 
Zgierz Kontrewers 
Grotniki 
Jedlicze łódzkie 
Ozorków Nowe Miasto 
Ozorków 
Sierpów 
Łęczyca 
Topola Królewska 
Witonia 
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Inwestycja Przystanki objęte zasięgiem inwestycji liniowej 

Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź 
Kaliska – Zduńska Wola – Ostów Wlkp., etap I: Łódź 

Kaliska – Zduńska Wola 

Łódź Retkinia 
Lublinek 
Pabianice Północ 
Pabianice 
Chechło 
Dobroń 
Kolumna 
Łask 
Borszewice 
Zduńska Wola 

Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. - 
Opoczno w ramach zadania "Rewitalizacja i 

modernizacja linii kolejowych na terenie województwa 
łódzkiego m.in. Linia kolejowa nr 25 na odcinku Łódź-

Opoczno – Etap I 

Tomaszów Maz. 
Tomaszów Maz. Ludwików 
Jeleń 
Kamień Opoczyński 
Szadkowice 
Słomianka 
Opoczno 

Prace na linii kolejowej CE 20 na odcinku Łowicz Główny 
– Skierniewice 

Bobrowniki 
Bełchów 
Sierakowice Skierniewickie 
Mokra 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – 
granica województwa łódzkiego 

Kutno Azory 
Raciborów Kutnowski 
Strzelce Kujawskie 

 

Rekomenduje się jednoczesne wykonywanie modernizacji lub budowy nowych przystanków wraz 
z wymianą torów i sieci trakcyjnej przy zachowaniu następujących zasad: 

1. Inwestycje w przystanki na linii nr 14 Łódź Kaliska – Zduńska Wola powinny być wykonanie 
w ramach inwestycji rewitalizacji tej linii ze środków POIiŚ wykonywanej przez PKP PLK S.A. 
Wytyczne co do zakresu modernizacji lub budowy nowych przystanków powinny być 
przekazane do PKP PLK S.A. w celu wykorzystania i włączenia w studia wykonalności dla 
rewitalizacji tej linii lub przynajmniej na etapie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

2. Inwestycje w przystanki na linii Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec powinny być 
wykonanie w ramach inwestycji budowy tunelu średnicowego ze środków POIiŚ 
wykonywanej przez PKP PLK S.A. Wytyczne co do zakresu modernizacji lub budowy nowych 
przystanków powinny być przekazane do PKP PLK S.A. w celu wykorzystania i włączenia 
w studia wykonalności dla rewitalizacji tej linii lub przynajmniej na etapie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 

3. Inwestycje w przystanki na linii Zgierz – Kutno powinny być wykonanie w ramach inwestycji 
rewitalizacji tej linii ze środków POIiŚ (lub RPO dla odcinka Zgierz – Ozorków) wykonywanej 
przez PKP PLK S.A. Wytyczne co do zakresu modernizacji lub budowy nowych przystanków 
powinny być przekazane do PKP PLK S.A. w celu wykorzystania i włączenia w studia 
wykonalności dla rewitalizacji tej linii lub przynajmniej na etapie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 

4. Inwestycje w przystanki na linii Tomaszów Maz. – Opoczno powinny być wykonanie 
w ramach inwestycji elektryfikacji tej linii ze środków RPO. Wytyczne co do zakresu 
modernizacji lub budowy nowych przystanków powinny być przekazane do PKP PLK S.A. 
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w celu wykorzystania i włączenia w studia wykonalności dla elektryfikacji tej linii lub 
przynajmniej na etapie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Potrzeba dalszych studiów dla wybranych przystanków i koordynacji ich z innymi projektami, 
w tym w infrastrukturę miejską 

Dla części przystanków w trakcie prac studialnych okazało się, że nie jest możliwe wykonanie 
finalnych projektów modernizacji lub budowy ze względu na realizowane i nieukończone jeszcze 
parce projektowe związane z zagospodarowaniem ich otoczenia. Dotyczy to w szczególności Miasta 
Łodzi. Z tego powodu w niniejszym studium zostały wykonane projekty tych przystanków, które 
powinny być materiałem wyjściowym dla pogłębionych studiów koordynacyjnych.  

Wykaz przystanków i stacji wymagających dalszych prac koncepcyjnych lub studiów wykonalności jest 
następujący 

1. Stacja Łódź Kaliska (wraz z przystankiem Łódź Zdrowie). 
2. Stacja Łódź Chojny. 
3. Przystanek Łódź Zarzew. 
4. Przystanek Łódź Żabieniec. 
5. Przystanek Łódź Śródmieście – studium w trakcie. 
6. Przystanek Łódź nad Łódką – studium w trakcie. 
7. Przystanek Łódź Retkinia   
8. Przystanek Łódź Zdrowie. 
9. Przystanek Łódź Janów. 

Rekomendacje priorytetowych inwestycji 

Rekomenduje się do realizacji w ramach posiadanych środków z RPO budowę lub modernizacje 
przystanków na liniach nie objętych innymi programami z funduszy unijnych (np. POIiŚ).  

Priorytetem powinny być objęte całe linie w celu uzyskania efektu kompleksowości. W tym zakresie 
rekomenduje się: 

- dokończenie modernizacji i budowy przystanków na linii Zgierz – Łowicz: 

Łowicz Przedmieście, Grudze, Domaniewice, Kamień Łowicki, Głowno, Stryków; 

- budowę i modernizację przystanków na linii Żakowice – Opoczno  

Słotwiny, Wykno, Zaosie, Skrzynki, Tomaszów Maz. Starzyce; 

Równorzędnym priorytetem powinny być przystanki na terenie Łodzi, zwłaszcza te, które są 
powiązane ze zmianami zagospodarowania w ich otoczeniu 

Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź ul. Warszawska, Łódź Marysin, Łódź Stoki, Łódź 
Zarzew. 


