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dr inż. Ignacy Góra 

Prezes  
Urzędu Transportu Kolejowego 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

wiedza o wymianie pasażerskiej na stacjach może być kluczowa przy planowaniu dalszego rozwoju 
transportu publicznego w wybranych regionach, nie tylko w zakresie kolei, ale ogólnie szeroko 
rozumianej polityki transportowej. Takie dane mogą służyć analizie ryzyka podczas wprowadzania 
ważnych inwestycji zarówno w ramach infrastruktury liniowej, jak i punktowej. Przeprowadzona 
analiza wskazuje jak ważną rolę odgrywają duże ośrodki miejskie oraz pozwala zauważyć różnice 
w roli kolei w poszczególnych miejscowościach. W niektórych miastach kolej jest bardzo istotna jako 
część komunikacji miejskiej, w innych natomiast jej znaczenie wynika z przewozów dalekobieżnych.  

W ostatnich latach wdrażane są projekty, w których rola kolei jest silnie podkreślana. Realizowany 
jest Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., trwa modernizacja wielu obiektów dworcowych, 
a w debacie publicznej poruszany jest temat rozwoju kolei do nowych lokalizacji czy przywrócenie 
kiedyś istniejących stacji i dworców.  

Celem publikacji jest udostępnienie danych, które mogą posłużyć władzom samorządowym, 
zarządcom infrastruktury oraz stowarzyszeniom działającym na potrzeby mieszkańców 
do wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie wymiany pasażerskiej, a także do wskazania  
potencjału tkwiącego w danych ośrodkach. 

Mam nadzieję, że przedstawione dane będą pomocne przy tworzeniu lepszej oferty, czy poprawie 
jakości obiektów służących pasażerom.  

 

 

Z wyrazami szacunku 
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Radosław Pacewicz  

Wiceprezes  
Urzędu Transportu Kolejowego 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

wpływ na liczbę osób korzystających z usług kolei mają takie czynniki, jak dostępności do stacji 
pasażerskich, jakość obiektów infrastruktury punktowej, czy zapewnienie kursowania pociągów 
do najważniejszych ośrodków. W niektórych przypadkach sieć kolejowa stanowi uzupełnienie 
oferty komunikacji miejskiej, w innych zaś odgrywa rolę głównego środka transportu do centrów 
miast stanowiących cele codziennej drogi do pracy czy szkoły. Podstawową wartością, która określa 
czy dany obiekt jest ważny dla transportu kolejowego jest liczba osób, które z niego korzystają. 
W raporcie o wymianie pasażerskiej przedstawiamy wartości wykorzystania stacji i przystanków 
w Polsce w 2018 r.  

Badanie wymiany pasażerskiej na stacjach stanowi wyzwanie dla przewoźników pasażerskich, 
ale może służyć do określenia potencjału regionu, czy sprawdzania alternatywnych rozwiązań 
w przypadku zamknięć torowych. Wykorzystując dane uzyskane od zarządców infrastruktury oraz 
przewoźników, pierwszy raz przygotowaliśmy raport, który zawiera dane o wymianie dla każdego 
z województw uwzględniający największe ośrodki miejskie wraz z mapami, na których wskazano 
lokalizacje wymiany pasażerskiej. Analiza pozwala również na wykazanie tzw. „białych plam” 
na mapie pasażerskiego transportu kolejowego.  

Polityka transportu kolejowego i drogowego powinna być zrównoważona i zapewniać jak najwięcej 
korzyści społeczeństwu. W przewozach pasażerskich transport różnymi gałęziami powinien być 
prowadzony w sposób zapewniający jego multimodalność i umożliwiać jak największe możliwości 
stworzenia pełnego, zrównoważonego systemu transportu zbiorowego.  

 

Z wyrazami szacunku 
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1. Wymiana pasażerska w Polsce – czynniki decydujące 
o znaczeniu wybranych ośrodków i stacji 

Wymiana pasażerska jest jednym z kluczowych parametrów w zakresie funkcjonowania podstawowej 

infrastruktury kolejowej i usługowej, takiej jak stacja, przystanek kolejowy i dworzec kolejowy. 

Jej wielkość świadczy o zainteresowaniu danym obiektem przez pasażerów, co jest istotne 

dla przewoźników, zarządcy infrastruktury czy organizatora publicznego transportu zbiorowego.  

Dane uzyskane od przewoźników kolejowych oraz zarządcy infrastruktury pozwoliły 

na przedstawienie skali wykorzystania wszystkich stacji i przystanków z których korzystali podróżni 

w 2018 r. W odniesieniu do stacji kolejowych mówimy o wymianie pasażerów – czyli ogólnej liczbie 

podróżnych wsiadających i wysiadających. Aby uzyskać wielkość wymiany pasażerskiej na stacjach 

należy liczbę pasażerów pomnożyć przez 2, ponieważ każdy pasażer liczony jest dwukrotnie – 

pierwszy raz wsiadając do pociągu i drugi - wysiadając. Od otrzymanego wyniku trzeba jednak odliczyć 

pasażerów, którzy wsiedli lub wysiedli za granicą kraju. Dlatego w 2018 r. pasażerowie wsiadali 

i wysiadali do pociągów w Polsce ok. 618 mln razy – i na takim poziomie kształtowała się wymiana 

pasażerska na wszystkich stacjach i przystankach w Polsce w 2018 r. Aby uzyskać wielkość wymiany 

pasażerskiej na stacjach należy liczbę pasażerów pomnożyć przez 2, ponieważ każdy pasażer liczony 

jest dwukrotnie – pierwszy raz wsiadając do pociągu i drugi - wysiadając. Od otrzymanego wyniku 

trzeba jednak odliczyć pasażerów, którzy wsiedli lub wysiedli za granicą kraju. 

 

Wielkość wykorzystania danej stacji zależy od szeregu czynników, których wspólnym mianownikiem 

jest dostępność. Dostępność należy tutaj rozumieć zarówno jako położenie stacji w określonej 

przestrzeni geograficznej, czy dostępności fizycznej do stacji z punktu widzenia osób z ograniczoną 

możliwością poruszania się i z niepełnosprawnościami1, liczby pociągów, które zatrzymują się na danej 

stacji oraz oferty biletowej dostępnej przy korzystaniu z danego punktu. Z punktu widzenia 

przewoźnika istotna jest również liczba ludności w określonym obszarze, co można rozumieć jako 

potencjalną liczbę pasażerów, którzy będą korzystać z danej lokalizacji oraz stopnia zainteresowania 

przez populację danego obszaru usługami kolejowymi. 

                                                                            

1 Istotne jest tu spełnienie wymogów związanych z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, jak również 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18 grudnia 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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Tab. 1. Parametry dostępności województw w 2018 r.  

województwo  
obszar 

województwa 
km2  

liczba stacji 
do których 
przypisano 
pasażerów 

liczba stacji 
pasażerskich 
na 100 km2 

danego 
województwa 

wskaźnik wykorzystania 
kolei (średnia liczba 

przejazdów mieszkańca 
danego województwa 

w roku)  

pomorskie 18 321 197 1,08 24,8 

mazowieckie 35 558 299 0,84 18,2 

dolnośląskie 19 947 255 1,28 9,4 

wielkopolskie 29 826 265 0,89 8,4 

łódzkie 18 219 133 0,72 5,7 

zachodnio-pomorskie 22 897 176 0,77 5,6 

opolskie 9 412 113 1,20 5,5 

śląskie 12 333 238 1,93 4,9 

małopolskie 15 183 191 1,26 4,8 

kujawsko- pomorskie 17 972 155 0,86 4 

lubuskie 13 988 104 0,74 3,4 

warmińsko-mazurskie 24 173 139 0,58 3,4 

świętokrzyskie 11 711 56 0,48 2,5 

podkarpackie 17 846 161 0,90 2 

lubelskie 25 122 145 0,58 1,9 

podlaskie 20 187 90 0,45 1,9 

ogółem (Polska) 312 695 2 717 0,87 8,1 

W przypadku niektórych województw wymiana pasażerska skupia się w największych aglomeracjach. 

W Warszawie, w której znajduje się 51 ze wszystkich 299 stacji w województwie mazowieckim miało 

miejsce 61% całej wymiany w tym regionie. W Krakowie z kolei miało miejsce 57% wymiany 

pasażerskiej w całym województwie małopolskim. Pozostałe 43% odbyło się na pozostałych 

169 stacjach ze 191 stacji ogółem w województwie. 

 

Ogólnie niższe wartości wymiany pasażerskiej na stacjach w województwach podlaskim, lubelskim, 

świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim wynikają z mniejszej dostępności kolei, mniejszej liczby 

stacji, ograniczonej oferty oraz mniejszego wskaźnika wykorzystania. 
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Zagęszczenie stacji pasażerskich jest niejednorodnie rozłożone na odcinkach sieci. Rośnie 

w szczególności w obszarach miejskich. 

Rys. 1. Lokalizacje obsługi pasażerów wg danych Rejestru Obiektów Infrastruktury Usługowej 
(zgodnie z deklaracjami zarządców i operatorów obiektów infrastruktury usługowej.)  

 

Wielkość wymiany pasażerskiej uzależniona jest od wielu zmiennych. Dlatego analiza w zakresie 
utworzenia nowych przystanków czy stacji, przywrócenia wcześniej istniejących, ale także 
w niektórych przypadkach ich likwidacji, powinna brać pod uwagę m.in. liczbę podróżnych, dla których 
potencjalny dystans od miejsca zamieszkania, szkoły czy pracy znajduje się w stosunkowo niewielkiej 
odległości. Wyniki badań urbanistów2 w przestrzeniach miejskich określają tę odległość w przedziale 
od ok. 500 metrów do ponad 1 km. Dla niektórych dworców3 rola ruchu pieszego jest priorytetowa 
przy kształtowaniu układów komunikacyjnych. W przypadku transportu kolejowego poza obszarami 
aglomeracji tolerowane odległości podróży są większe. Jednak w przypadku braku zagwarantowania 
transportu autobusowego odległość ta nie powinna przekraczać 5 km. 4 

                                                                            

2 Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016, Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, 
3 Przykład: Ekspertyza Audyt Dostępności Dworca Kolejowego w Nasielsku https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15038,Audyt-
Dostepnosci-Dworca-Kolejowego-w-Nasielsku.html – stan na 12 .10.2019  
4 P. Rosik, W. Pomianowski, S. Goliszek, M. Stępniak, K. Kowalczyk, R. Guzik, A. Kołoś, T. Komornicki, Multimodalna dostępność 
transportem publicznym w Polsce, Prace Geograficzne 258, IGiPZ PAN, Warszawa 2017. 

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15038,Audyt-Dostepnosci-Dworca-Kolejowego-w-Nasielsku.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15038,Audyt-Dostepnosci-Dworca-Kolejowego-w-Nasielsku.html


 

 

9 

 

   

Kolejnym czynnikiem, który może zwiększyć wielkość wymiany pasażerskiej w danym miejscu jest 

rozwój infrastruktury sąsiadującej, zwłaszcza tej, która może wpływać na większe zainteresowanie 

ofertą kolei. Taką infrastrukturą są np. parkingi w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride - P&R), które 

znacząco ułatwiają korzystanie z transportu kolejowego lub centra przesiadkowe, które mogą 

zapewniać większą multimodalność transportu. W szczególności jest to istotne w przypadku podróży 

kolejowych na odległości większe niż kilkanaście kilometrów, gdy indywidualny transport 

samochodowy czy rowerowy może być wykorzystywany przez mieszkańców do dojazdów na stację. 

Idea ta jest też zauważana przez przewoźników oraz organizatorów publicznego transportu 

zbiorowego5. 

Czynnikiem mającym wpływ na liczbę pasażerów korzystających z danej stacji pasażerskiej jest jej 

fizyczna dostępność. Pod tym pojęciem rozumiemy swobodny dostęp do stacji i możliwość 

nieograniczonego poruszania się pasażerów w jej obszarze. Infrastruktura stacji i dworców powinna 

być wolna od barier stanowiących przeszkodę w swobodnym przemieszczaniu się. Unijne przepisy 

definiują dodatkowo zakres obowiązków przewoźników i zarządców w zakresie dostępności dla osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się. Jest to o tyle istotne, że dojście na peron prawie zawsze 

wiąże się z pokonaniem pewnej różnicy wysokości, pomiędzy ciągiem komunikacyjnym (korytarzem 

podziemnym albo kładką) a poziomem peronu. Zwiększenie dostępności obiektów stacyjnych ułatwia 

zastosowanie wind czy ramp oraz zapewnienie ich sprawności technicznej. 

 

                                                                            

5  Jednym z przykładów jest budowa przez Koleje Mazowieckie 9 obiektów w systemie „Parkuj i Jedz” w imieniu i na rzecz 
Samorządu Województwa Mazowieckiego (w Błoniu, Celestynowie, Ożarowie Mazowieckim, Żyrardowie, Siedlcach, 
Brwinowie, Teresinie, Radomiu i Mińsku Mazowieckim). 
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Raport Najwyższej Izby Kontroli Dostępność zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów 
niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się 6  wskazuje, że trudności 

z funkcjonowaniem bądź dostępnością udogodnień mają miejsce również po zrealizowaniu 

modernizacji lub na nowopowstałych obiektach. Podobne wnioski płyną z audytu dostępności dworca 

kolejowego w Nasielsku, który został przeprowadzony na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego7. 

Plan inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 uwzględnia blisko 200 obiektów, na których potrzeby 

wszystkich grup pasażerów w zakresie swobodnego poruszania się powinny być uwzględnione. 

Rys. 2. Mapa inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 8 

 
 

Uzupełniając różne aspekty dostępności transportu kolejowego należy wspomnieć o pojęciu 

dostępności potencjałowej. Opracowanie Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie 
gminnym w Polsce 9  przedstawia pojęcie dostępności potencjałowej poszczególnych obszarów, jako 

wynikową różnych zmiennych m.in. czasu i kosztu podróży pomiędzy wybranymi ośrodkami gminnymi, 

ograniczeń w możliwości przemieszczania się czy celu podróży. Model dostępności potencjałowej 

                                                                            

6 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/062/ - stan na 13.10.2019 
7  „Audyt dostępności dworca kolejowego w Nasielsku w zakresie obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz 
ograniczoną możliwością poruszania się” https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-
tran/15037,Audyt-dostepnosci-dworca-kolejowego-w-Nasielsku-w-zakresie-obslugi-podroznych-z-.html 

8: Opracowanie PKP S.A. – www.zmieniamydworce.pkp.pl - stan na 20 czerwca 2019 r.  
9 P. Rosik, W. Pomianowski, S. Goliszek, M. Stępniak, K. Kowalczyk, R. Guzik, A. Kołoś, T. Komornicki, Multimodalna dostępność 
transportem publicznym w Polsce, Prace Geograficzne 258, IGiPZ PAN, Warszawa 2017. 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/062/
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odwzorowany został na mapie Polski obrazując dostępność potencjałową na poziomie poszczególnych 

gmin, w odniesieniu do podróży bliskich i dalekich (Rys. 3 i Rys. 4). 

Zarówno w zakresie regionalnego jak i dalekobieżnego transportu pasażerskiego największą 

dostępnością charakteryzują się obszary aglomeracji oraz wybrane duże ośrodki miejskie położone 

w zasięgu czynnych linii kolejowych, na których istnieje stosunkowo szeroka oferta przewozów 

pasażerskich. W przypadku podróży krótkich, dostępność potencjałowa obszarów aglomeracji jest 

znacząco wyższa niż pozostałych terenów.  

Rys. 3. Dostępność potencjałowa w publicznym transporcie kolejowym – podróże krótkie (2015)10 

 

Rys. 4. Dostępność potencjałowa w publicznym transporcie kolejowym – podróże długie (2015)11 

 

                                                                            

10 Ibidem 
11 Ibidem 
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2. Wymiana pasażerska w Polsce w 2018 r. 
Na podstawie danych uzyskanych od przewoźników oraz zarządców infrastruktury Urząd Transportu 

Kolejowego zróżnicował stacje pod względem dobowej wielkości wymiany pasażerskiej oraz liczby 

przewoźników, którzy zatrzymują się na poszczególnych stacjach. 

 

 

2.1. Stacje o dobowej wymianie na poziomie powyżej 1000 pasażerów 
i ich znaczenie 

Stacje pasażerskie o dobowej wymianie przekraczającej 1000 pasażerów wyodrębnione zostały jako 

stacje największe, węzłowe i mające kluczowe znaczenie w skali kraju. W Polsce stacje te najczęściej 

występują w największych miastach i w ich otoczeniu. Takimi ośrodkami są Warszawa, Trójmiasto, 

Wrocław, Poznań, Kraków oraz Katowice. 

Stacje o wymianie pasażerskiej powyżej 1000 pasażerów w większości województw realizują ponad 

50% wymiany pasażerskiej. W przypadku województwa mazowieckiego i pomorskiego ich udział 

stanowi 92% w ogólnej wymianie. W przypadku małopolskiego i łódzkiego jest to ok. 78%. Jedynie 

w województwie lubuskim zasadnicza część wymiany pasażerskiej realizowana jest na stacjach 

o wymianie pasażerskiej poniżej 1000 pasażerów. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze szczególne wymagania jakościowe, które spełniać muszą 

największe stacje. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 1300/2014 12  wszystkie poddane 

modernizacji, bądź odnowie stacje obsługujące powyżej 1000 pasażerów dziennie muszą spełniać 

wymagania w zakresie wyposażenia w podjazdy i podnośniki oraz trasy komunikacyjne bez barier.   

                                                                            

12  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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Rys. 5. Stacje o wymianie pasażerskiej powyżej 1000 pasażerów dziennie, na których funkcjonuje 
więcej niż jeden przewoźnik 

 
Źródło: Opracowanie własne UTK 

Powyższa mapa przedstawia największe stacje pasażerskie obsługiwane przez więcej niż jednego 

przewoźnika 13, na których poziom średniej dobowej wymiany przekracza 1000 pasażerów. Punkty 

rozmieszczone są w miarę równomiernie, często zgodnie z przebiegiem najważniejszych linii 

kolejowych (np. odcinek linii Poznań – Toruń, Warszawa – Gdańsk, czy Kraków – Rzeszów).  

Na mapie zauważalna jest również dysproporcja w zagęszczeniu stacji o największej wymianie 

pomiędzy południowym zachodem, a północnym wschodem i północnym zachodem kraju. 

Ma to związek m.in. ze znacznie mniejszą gęstością sieci kolejowej.  

  

                                                                            

13 Udział pasażerów przypisanych do jednego przewoźnika nie przekracza 97% wymiany pasażerskiej na stacji.  
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Rys. 6. Stacje o wymianie pasażerskiej powyżej 1000 pasażerów dziennie, obsługiwane przez  
1 przewoźnika14  

 
Źródło: Opracowanie własne UTK 

Na powyższej mapie przedstawiono rozkład stacji na których wymiana przekracza 1000 pasażerów 

dziennie, które obsługiwane są tylko przez jednego przewoźnika, bądź udział jednego przewoźnika 

w wymianie pasażerskiej przekracza 97%. Wiele z tych stacji to infrastruktura zarządzana przez 

podmioty łączące funkcję zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego. Tak jest w przypadku 

SKM w Trójmieście czy WKD w okolicach Warszawy.  

Na Mazowszu w przypadku części stacji jedynym przewoźnikiem są Koleje Mazowieckie. Kilka 

pojedynczych, dużych stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów, na których dominuje jeden 

przewoźnik znajduje się w województwie śląskim (Katowice Ligota, Łazy, Częstochowa Stradom 

i Poraj), opolskim (Lewin Brzeski, Zdzieszowice i Nysa) i wielkopolskim (Mosina i Kostrzyn 

Wielkopolski). Ponadto sytuacja taka ma miejsce na pojedynczych stacjach w województwie 

małopolskim (Wieliczka Park), łódzkim (Łódź Żabieniec), lubuskim (Gorzów Wielkopolski) 

i w zachodniopomorskim (Świnoujście Centrum).  

  

                                                                            

14 Dotyczy stacji pasażerskich, które obsługiwane są przez jednego przewoźnika, lub takich gdzie jeden przewoźnik posiada co 
najmniej 97% udziału w wymianie pasażerskiej. 
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2.2. Znaczenie stacji o wymianie pasażerskiej poniżej 1000 pasażerów dobowo 

Rys. 7. Stacje o wymianie pasażerskiej poniżej 1000 pasażerów dziennie w 2018 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne UTK 

W Polsce stacje pasażerskie o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie stanowią największy 

odsetek w liczbie wszystkich czynnych stacji, jednakże na części z nich odnotowuje się nie więcej niż 

10 pasażerów wsiadających i wysiadających dziennie15. Dzienną wymianę przekraczającą 500 osób 

można zaobserwować na stacjach położonych w dużych ośrodkach miejskich i sąsiadujących z nimi 

mniejszymi miejscowościami.  

                                                                            

15  Dokładne dane o wymianie pasażerskiej na wszystkich stacjach dostępne są na stronie UTK w osobnych arkuszach. 
Dodatkowo wymiana pasażerska w Polsce i w poszczególnych województwach powinny zostać udostę na interaktywnych 
mapach PowerBI. 
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3. Stacje o największej wymianie pasażerskiej 

3.1. Największe stacje w Polsce i w poszczególnych województwach 

Ponad 26% wsiadających i wysiadających pasażerów (158 mln) korzystało  z 10 największych pod 

względem wymiany stacji pasażerskich. Na ten wynik zdecydowany wpływ ma wymiana pasażerska 

na stołecznych stacjach: Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, 

Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wileńska. Dworce te obsłużyły łącznie ponad 73 mln 

podróżnych, co stanowi 46% pasażerów na 10 największych stacjach w Polsce. 

Rys. 8. Wymiana pasażerska w 2018 r. na stacjach o największej wartości wymiany dla każdego 
z województw  

 

Rys. 9. Udział procentowy stacji o największej liczbie pasażerów  w każdym z województw w ogólnej 
wymianie pasażerskiej w 2018 r.  
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Tab. 2. Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w 2018 r. na 10 stacjach o największej wymianie 
pasażerskiej oraz na stacjach o największej wymianie pasażerskiej w poszczególnych 
województwach 

stacja pasażerskie województwo 

wymiana 
pasażerska 

w 2018 r. 
(mln) 

pozycja 
wśród 

największych 
stacji 

w Polsce 

zmiana 

2018/2014 

przewoźnicy wykonujący 
codzienne przejazdy 

Wrocław Główny dolnośląskie 21, 2 1 65% 
Koleje Dolnośląskie, PKP Intercity, 

Przewozy Regionalne 
(POLREGIO) 

Poznań Główny wielkopolskie 
21,1 

 
2 18% 

Koleje Wielkopolskie PKP 
Intercity, Przewozy Regionalne 

(POLREGIO 

Warszawa Śródmieście  
 

mazowieckie 
17,5 

 
3 17% 

Koleje Mazowieckie, PKP 
Intercity, Przewozy Regionalne 

(POLREGIO), SKM 

Warszawa Wschodnia mazowieckie 17,2 4 32% 
Koleje Mazowieckie, PKP 

Intercity, Przewozy Regionalne 
(POLREGIO), SKM 

Warszawa Centralna mazowieckie 15,5 5 84% 
Koleje Mazowieckie, PKP 

Intercity, Przewozy Regionalne 
(POLREGIO), SKM 

Kraków Główny małopolskie 15,0 6 131% 
Koleje Małopolskie, PKP Intercity, 

Przewozy Regionalne 
(POLREGIO)) 

Gdynia pomorskie 14,9 7 15% 
PKP SKM w Trójmieście, 

PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO) 

Warszawa Zachodnia mazowieckie 14,7 8 32% 
Koleje Mazowieckie, PKP 

Intercity, Przewozy Regionalne 
(POLREGIO), SKM 

Katowice śląskie 13,2 9 24% 
Koleje Śląskie, PKP Intercity, 

Przewozy Regionalne 
(POLREGIO) 

Warszawa Wileńska mazowieckie 8,2 10 2% Koleje Mazowieckie  
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stacja pasażerskie województwo 

wymiana 
pasażerska 

w 2018 r. 
(mln) 

pozycja 
wśród 

największy
ch stacji 
w Polsce 

zmiana 

2018/2014 

przewoźnicy wykonujący 
codzienne przejazdy 

Szczecin Główny zachodniopomorskie 

 

5,4 

 

16 6% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Bydgoszcz Główna kujawsko-pomorskie 

 

4,5 

 

 

18 

 

11,4% 
Arriva RP, PKP Intercity, 

Przewozy Regionalne 
(POLREGIO), 

Opole Główne opolskie 4,0 19 12,6% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Skierniewice łódzkie 

 

3,8 

 

 

22 

 

3,4% 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna, 
Koleje Mazowieckie, PKP 

Intercity, Przewozy Regionalne 
(POLREGIO) 

Olsztyn Główny warmińsko-mazurskie 

 

2,9 

 

34 4,7% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Rzeszów podkarpackie 

 

2,7 

 

37 38% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Białystok podlaskie 

 

2,5 

 

 

41 

 

53% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Kielce świętokrzyskie 2,0 

 

58 

 

34% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Lublin lubelskie 

 

1,8 

 

64 29% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

Zielona Góra Główna lubuskie 

 

1,6 

 

 

72 

 

42% 
PKP Intercity, Przewozy 
Regionalne (POLREGIO), 

 

 



 

 

19 

 

   

1. Wrocław Główny – 1 miejsce wśród największych stacji w 2018 r. – województwo dolnośląskie 

W 2018 r. na stacji Wrocław Główny obsłużono średnio ponad 58 tys. pasażerów dziennie. Najwięcej 

podróżnych skorzystało z usług przewoźników regionalnych: Kolei Dolnośląskich i Przewozów 

Regionalnych (łącznie 75% pasażerów). W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby osób 

korzystających z tej stacji, na co wpływ miało uruchomienie nowych połączeń wpisujących się w ideę 

projektu Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.  

W 2019 r. jest prowadzony remont peronu 6 co wpłynie na zwiększenie przepustowości obiektu. 

Dworzec wraz z peronami w ciągu ostatnich lat przechodził już kilkukrotnie modernizacje. 

W przypadku części infrastruktury na Dolnym Śląsku przeprowadzono modernizacje 

z uwzględnieniem wymagań ETCS/ERTMS. Dodatkowo w okolicach Wrocławia prowadzone były 

modernizacje np. linii 292, które mogą przełożyć się na większą liczbę pasażerów w przyszłości. 

2. Poznań Główny – 2 miejsce wśród największych stacji – województwo wielkopolskie 

Stacja Poznań Główny stanowi ważny węzeł przesiadkowy. Druga stacja w Polsce pod względem 

wymiany pasażerskiej obsługiwała dziennie blisko 58 tys. pasażerów. Budynek nowego dworca 

w Poznaniu został oddany do użytku w 2012 r. W lutym 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 

umowę na budowę dodatkowego peronu oraz przedłużenie przejścia podziemnego do dworca PKS. 

PKP S.A. planuje również przebudowę mającą na celu poprawę funkcjonalności obiektu. Problem dla 

pasażerów stanowią m.in.  brak wygodnego przejścia do niektórych peronów, niewystarczająca liczba 

kas czy szerokość tuneli niedostosowana do wielkości potoków pasażerskich. 

Wzrost liczby pasażerów na stacji Poznań Główny wynika z uruchomienia inicjatywy Poznańskiej Kolei 

Aglomeracyjnej, która pozwoliła na zapewnienie kursowania pociągów co 30 minut w godzinach 

szczytu na wybranych relacjach oraz dogodnych i stałych połączeń Poznania z sąsiadującymi 

ośrodkami, jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Nowy Tomyśl, Wągrowiec i Swarzędz. 

Z założeń Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej wynika, że w wielu przypadkach czas jazdy pociągiem jest 

znacznie niższy niż przejazdu z wykorzystaniem transportu drogowego. 

3. Warszawa Śródmieście – 3 miejsce wśród największych stacji – województwo mazowieckie 

Warszawa Śródmieście jest stacją na której odprawionych zostało najwięcej pasażerów 

w województwie mazowieckim. Należy mieć jednak na uwadze, że dane dla tej stacji są szacunkowe 

na co wpływ ma duża liczba pasażerów korzystających z oferty wspólnego biletu KM-SKM-WKD czy 

biletów sieciowych. Dworzec Warszawa Śródmieście jest obiektem, którego funkcjonalność ma zostać 

zwiększona podczas planowanych prac związanych z modernizacją linii średnicowej. Obecnie stacja 

Warszawa Śródmieście w niewielkim zakresie zapewnia dostępność dla osób z ograniczoną 

możliwością poruszania się. Dodatkowo nie jest skomunikowana ani ze stacją metra Centrum, ani 

z dworcem Warszawa Centralna. Przez stację przebiega linia 448 z liczącym 86 lat tunelem 

średnicowym o długości ponad 2,3 km, który w ostatnich latach z uwagi na swój stan techniczny był 

stosunkowo często zamykany w celu konserwacji i napraw. Do 2013 r. uwarunkowania techniczne 

tunelu uniemożliwiały wykorzystanie linii m.in. przez składy piętrowe.  

Mniejsza wymiana pasażerska w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. spowodowana była ograniczeniami 

na linii z Grodziska (modernizacja linii 447) oraz utrudnieniami na linii w kierunku Otwocka. Warszawa 

Śródmieście obsługuje pasażerów Kolei Mazowieckich oraz SKM Warszawa. W pojedynczych 

przypadkach w 2018 r. na stacji zatrzymywały się również pociągi Przewozów Regionalnych. Stacje 

pasażerskie w Warszawie stanowią duży udział w ogólnej wymianie pasażerskiej na stacjach w Polsce. 

W pierwszej dziesiątce stacji w Polsce o największej wymianie pasażerskiej znajdują się jeszcze 

Warszawa Wschodnia (4 miejsce - 47 tys. pasażerów dziennie), Warszawa Centralna (5 miejsce – 

blisko 43 tys. pasażerów dziennie)  Warszawa Zachodnia (8 miejsce blisko 40,1 tys. pasażerów 

dziennie) oraz 10 miejsce stacja Warszawa Wileńska ( 22,4 tys.  dziennie).  
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Wynik Warszawy Zachodniej nie uwzględnia wymiany pasażerskiej przystanku osobowego Warszawa 

Zachodnia WKD. Peron 1 tej stacji tradycyjnie określany jest jako odrębny przystanek kolejowy, który 

obsługuje wyłącznie WKD - przewoźnika poruszającego się po własnej infrastrukturze niezależnej od 

PKP PLK. Uwzględniając wynik WKD, Warszawa Zachodnia byłaby piątą pod względem wymiany 

pasażerskiej w Polsce stacją pasażerską. Wg danych szacunkowych z peronu 1 przy dworcu Warszawa 

Zachodnia korzysta blisko 3,4 tys. pasażerów dziennie. Przystanek ten posiada bariery 

architektoniczne uniemożliwiające skorzystanie z transportu kolejowego osobom 

z niepełnosprawnościami,  

4. Kraków Główny – 6 miejsce wśród największych stacji – województwo małopolskie 

Najważniejszą pod względem wartości wymiany pasażerskiej stacją w województwie małopolskim był 

Kraków Główny. W 2018 r. dziennie obsługiwał ponad 41 tys. pasażerów. W porównaniu do 2014 r. 

liczba podróżnych na stacji Kraków Główny wzrosła o 131%, jednakże była niższa niż w 2017 r., 

na co wpływ miały m.in. liczne utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi w obrębie 

sąsiadującej infrastruktury liniowej. Dworzec Kraków Główny jest obiektem stosunkowo nowym, 

a jego otwarcie miało miejsce w 2014 r. W 2018 r., pomimo spełniania wymogów obsługi osób 

z ograniczoną możliwością poruszania się i z niepełnosprawnościami, wskazano nieliczne utrudnienia, 

których likwidacja zapewniłaby możliwość skorzystania z kolei przez wszystkich pasażerów. Takimi 

utrudnieniami w 2018 r. były niedopracowane ścieżki przeznaczone dla osób niewidomych 

i słabowidzących oraz średniej jakości słyszalność komunikatów głosowych.  

Przez Kraków Główny przebiegają linie 8, 91, 118 i 133 – wszystkie objęte są projektami modernizacji, 

co w przyszłości może znacząco wpłynąć na lepszą jakość przejazdów z różnych części Polski do stacji 

Kraków Główny.  

Wykorzystanie transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej w ostatnich latach znacząco 

wzrosło. Kraków jest też ważnym kierunkiem w połączeniach dalekobieżnych. Pomimo, że udział 

przewoźnika PKP Intercity w całej wymianie pasażerskiej dla stacji Kraków Główny spadł w stosunku 

do 2014 r. (w 2018 r. wyniósł ok. 38%), to w wartościach bezwzględnych liczba wsiadających 

i wysiadających pasażerów PKP Intercity na stacji Kraków Główny wzrosła o blisko 84% , tj. ponad 

2,6 mln pasażerów więcej niż w 2014 r. W 2018 r. do przewoźników korzystających z infrastruktury 

stacyjnej dołączył Leo Express, oferując w wybrane dni przejazdy do Pragi.  

5. Gdynia Główna – 7 miejsce wśród największych stacji – województwo pomorskie  

Gdynia Główna w 2018 r. była stacją o największej wymianie pasażerskiej w województwie 

pomorskim. Dziennie podróż kończyło lub rozpoczynało tu ponad 40,7 tys. pasażerów. Dworzec, który 

w 2010 r. przeszedł modernizację obsługiwał w  73%  pasażerów PKP SKM w Trójmieście. Pozostali 

podróżni wsiadający i wysiadający na stacji Gdynia Główna korzystali z usług PKP Intercity, 

Przewozów Regionalnych (POLREGIO), Kolei Mazowieckich, Arrivy RP. Część dworca przeznaczona 

jest do obsługi ruchu pociągów regionalnych ma zostać poddana modernizacji, która powinna 

poprawić stan miejsca służącego odprawie podróżnych. 6 sierpnia poinformowano po raz kolejny 

o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie modernizacji podmiejskiej części dworca, co 

oznacza, że do końca 2019  r. nie zostanie ona przeprowadzona. Linie kolejowe, które przebiegają przez 

obszar stacji Gdynia Główna to linie  201, 202, 725, 960, 963. Mają one kluczowe znaczenie w obsłudze 

pociągów pasażerskich w Trójmieście, ale również stanowią ważną część szlaku pociągów z i do Portów 

w Gdyni oraz w Gdańsku.  
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6. Katowice - 9 miejsce wśród największych stacji – województwo śląskie  

Katowice są największą stacją pod względem wymiany pasażerskiej na terenie województwa 

śląskiego. W 2018 r dziennie ze stacji korzystało ponad 36 tys. podróżnych. W stosunku do 2014 r. 

odnotowano wzrost wymiany pasażerskiej o ponad 24%. Przez stację Katowice przebiegają linie 1, 

137, 138, 139, 656, 713. Ma ona więc charakter węzła kolejowego zapewniając obsługę pociągów 

z wielu kierunków. Krzyżowanie tras z innymi pociągami, duża liczba skomunikowań czy konieczność 

oczekiwania przed semaforami wjazdowym może powodować powstawanie opóźnień. 

W 2012 r. został oddany do użytku nowy dworzec kolejowy. Mimo, że obiekt jest stosunkowo nowy 

w ostatnich latach wielokrotnie występowały utrudnienia w funkcjonowaniu np. schodów ruchomych. 

Często też awariom ulegały windy czy ruchome łączniki między częściami obiektu. Najważniejszym 

przewoźnikiem są Koleje Śląskie, jednakże największy wzrost procentowy wymiany pasażerskiej  

w stosunku do 2014 r. odnotowało PKP Intercity (blisko 68%).  

7. Szczecin Główny – 16 miejsce wśród największych stacji – województwo zachodniopomorskie  

Stacja Szczecin  obsługiwała w 2018 r. 14,7 tys. pasażerów w ciągu doby, co jest największą wartością 

wymiany pasażerskiej w województwie zachodniopomorskim. Przez stację przebiegają linie kolejowe 

273, 351, 406, 408 i 433. Aktualnie dworzec jest przebudowywany w celu zwiększenia funkcjonalności 

obiektu m.in dla połączenia z przestrzenią miejską. Obecnie zakończono m.in. remont peronu 3. 

Dotychczasowe prace zapewniły osobom z niepełnosprawnościami możliwość skorzystania 

z peronów 1-3. Od września 2019 r. wyłączony jest peron 4.  

8. Bydgoszcz Główna – 18 miejsce wśród największych stacji – województwo kujawsko-pomorskie  

Stacja Bydgoszcz Główna, która pod względem wymiany pasażerskiej jest najważniejsza 

w  województwie kujawsko – pomorskim obsługiwała w 2018 r. dziennie średnio 12,3 tys. pasażerów. 

W większości byli to pasażerowie Przewozów Regionalnych, jednakże podobnie jak na wielu innych 

dużych stacjach widoczny jest wzrost udziału pasażerów PKP Intercity – ok. 39% w stosunku  

do 2014 r. Przez Bydgoszcz Główną przebiegają linie 18, 131, 356, 745. Nowy dworzec kolejowy, który 

został oddany do użytku w 2015 r. spełnia wymogi w zakresie ułatwień dla osób 

z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji przeprowadzono rewitalizację dworca wyspowego.  

9. Opole Główne – 19 miejsce wśród największych stacji – województwo opolskie  

Stacja Opole Główne obsługiwała w 2018 r. dziennie blisko 11 tys. pasażerów. Dworzec w Opolu, 

zbudowany pod koniec XIX wieku został zmodernizowany w latach 2012-2014, a wykonane prace 

pozwoliły zachować jego zabytkowy charakter. Obiekt, którego dostępność znacząco wzrosła dla 

pasażerów z niepełnosprawnościami został jednak poddany krytyce podczas kontroli NIK. Dotyczyła 

ona m.in. możliwości bezproblemowego poruszania się po obiekcie. Ważną w perspektywie 

najbliższych lat inwestycją może być budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne. W przypadku 

ośrodków miejskich o mniejszej liczbie potencjalnych pasażerów takie rozwiązania mogą zwiększyć 

wykorzystanie transportu zbiorowego. 

10. Skierniewice – 22 miejsce wśród największych stacji – województwo łódzkie 

W Skierniewicach obsługiwano w 2018 r. dziennie ponad 10,3 tys. pasażerów. Warto zauważyć, 

że stacja, której znaczenie jest raczej regionalne, jest stacją o najwyższej wymianie pasażerskiej 

w województwie łódzkim. W ostatnim roku największy udział wymianie miały  

PKP Intercity (ok.45%). Skierniewice obsługują również Koleje Mazowieckie, Łódzka Kolej 

Aglomeracyjna oraz Przewozy Regionalne. Znaczenie tej stacji jest tak duże w związku z bliskim 

sąsiedztwem z dwoma dużymi ośrodkami miejskimi - Warszawą  i Łodzią. 

Dworzec w Skierniewicach jest zabytkowym obiektem, który w 2003 r. po raz ostatni przechodził 

gruntowną modernizację. Obecnie znajduje się na liście obiektów objętych planem modernizacji 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
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11. Olsztyn Główny – 34 miejsce wśród największych stacji – województwo warmińsko-mazurskie 
Olsztyn Główny jest pod względem wymiany pasażerskiej najważniejszą stacją w województwie 

warmińsko – mazurskim. W 2018 r. dziennie obsługiwano tu blisko 7,9 tys. pasażerów, Wielkość 

wymiany pasażerskiej w porównaniu do poprzednich lat nieznacznie wzrosła (z 2,7 mln w 2014 r. 

do blisko 2,9 mln w 2018 r.), ale jest ona związana głównie ze zwiększeniem liczby podróżnych 

w relacjach dalekobieżnych. 

Obecnie dworzec Olsztyn Główny znajduje się na liście obiektów objętych planem modernizacji 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wg zapowiedzi z 2019 r. 

zamiast modernizacji obecnego obiektu zostanie zbudowany nowy, nowoczesny dworzec. 

Infrastruktura kolejowa ma jednocześnie przejść zmiany, które zwiększą funkcjonalność między 

innymi w zakresie poprawy jakości peronów, czy zwiększenia dostępności do stacji z innych lokalizacji 

np. osiedla Zatorze.  

12. Rzeszów – 37 miejsce wśród największych stacji – województwo podkarpackie 

Wymiana pasażerska na stacji Rzeszów Główny w 2018 r. kształtowała się na poziomie blisko 7,5 tys. 

osób dziennie. Jest to najwyższa wartość wymiany pasażerskiej w województwie podkarpackim. 

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie zarządcy infrastruktury aktualnie stacja nie jest dostosowana 

do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które nie mają możliwości dostania się 

na perony. Obecnie stacja i dworzec są w trakcie przebudowy, której celem jest zwiększenie 

funkcjonalności infrastruktury. Przez stację przebiegają linie 071, 091, 106, 611 dlatego 

ma ona charakter węzłowy. Ma to znaczenie w zakresie planów rozwoju idei tzw. Rzeszowskiej 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.  

13. Białystok – 41 miejsce wśród rankingu stacji – województwo podlaskie  

Stacja Białystok, która pod względem wymiany pasażerskiej jest najważniejszą w województwie 

podlaskim obsługiwała dziennie ponad 6,8 tys. pasażerów. W ostatnich latach miał miejsce znaczący 

wzrost liczby pasażerów, na co w dużym stopniu wpływ miało polepszenie się oferty przewozowej 

w zakresie pociągów dalekobieżnych (wg danych za okres styczeń – wrzesień 2019 r. średnio w ciągu 

miesiąca ponad 830 pociągów dalekobieżnych zatrzymuje się w Białymstoku). Dworzec kolejowy jest 

obecnie w przebudowie, dzięki czemu ma się stać obiektem bardziej funkcjonalnym, ale z zachowaniem 

jego historycznego charakteru. Istniejące przejścia pomiędzy dworcem autobusowym i kolejowym 

stwarzają trudności w poruszaniu się pomiędzy obiektami. Problemy spowodowane są niewygodnym 

dla pasażerów przejściem przez kładkę nad torami. W 2018 r. utrudnienia te były krytykowane 

w mediach. 

14. Kielce - 58 miejsce wśród największych stacji – województwo świętokrzyskie  

Stacja Kielce, będąca stacją o największej wymianie pasażerskiej w województwie świętokrzyskim 

dziennie obsługiwała ponad 5,4 tys. pasażerów. Dworzec w Kielcach jest objęty planem modernizacji, 

w ramach planu modernizacji dworców przy linii kolejowej nr 26 Radom – Dęblin i nr 8. Lokalizacja 

stacji Kielce jest istotna, gdyż stanowi ona miejsce krzyżowania się szlaków kolejowych z Warszawy, 

Krakowa oraz Częstochowy.  

W ostatnich latach widoczny był wzrost wymiany pasażerskiej w relacjach regionalnych 

i dalekobieżnych. W rozkładzie 2018/2019 połączenia w ramach przewozów dalekobieżnych były 

ograniczone w związku z licznymi modernizacjami. W przyszłości oferta dla pasażerów w Kielcach 

może znacząco się poprawić, dzięki mającej powstać łącznicy linii kolejowej 61 z Centralną Magistralą 

Kolejową. W obecnej perspektywie  zarządca nie planuje modernizacji linii kolejowej nr 8.  
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15. Lublin – 64 miejsce wśród największych stacji – województwo lubelskie 

Wymiana pasażerska na stacji Lublin wyniosła w 2018 r. 5,1 tys. podróżnych dziennie. Była mocno 

ograniczona w 2018 r. z uwagi na zamknięcia torowe związane z modernizacjami linii kolejowych 

w regionie, w tym linii 7. Planem modernizacji objęto również samą stację Lublin, między innymi 

w zakresie budowy peronu 3. Peron ten, zgodnie z informacjami zarządcy infrastruktury powinien być 

dostosowany do obecnych wymagań m.in. w zakresie TSI PRM. W przyszłości stacja Lublin może więc 

odgrywać znacznie ważniejszą rolę w wymianie pasażerskiej.  

16. Zielona Góra Główna16 – 72 miejsce wśród największych stacji – województwo lubuskie 

W 2018 r. stacja Zielona Góra Główna dziennie obsługiwała ponad 4,4 tys. pasażerów. Ostatnie lata 

przyniosły wzrost liczby połączeń realizowanych przez PKP Intercity, co w znacznym stopniu 

przełożyło się na większe wykorzystanie stacji przez podróżnych. W 2019 r. w okolicy dworca 

uruchomiono centrum przesiadkowe, którego celem jest zwiększenie roli publicznego transportu 

zbiorowego. PKP PLK wdrożą udogodnienia w zakresie funkcjonowania stacji, których celem jest m.in. 

zwiększenie powierzchni zadaszenia peronów, ale również ulepszenie komunikacji z centrum 

przesiadkowym.  

  

                                                                            

16 Od grudnia 2018 r. nazwa stacji zmieniła się z Zielona Góra na Zielona Góra Główna. 
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3.2. Liczba pociągów i wielkość opóźnień na największych stacjach 

Wielkość wymiany pasażerskiej zależy od wielu czynników. Wśród nich są z pewnością dostępność 

i jakość usług kolejowych. Dostępność związana jest z liczbą pociągów, które zatrzymują się na danej 

stacji, a jednym z kryteriów jakości usług jest punktualność. UTK od I kwartału 2019 r. zbiera 

i prezentuje informacje o liczbie zatrzymań pociągów pasażerskich i ich punktualności na stacjach 

pasażerskich. Pozwala to na przedstawienie uśrednionego czasu opóźnienia dla pociągów, które 

przekroczyły próg opóźnienia powyżej 5 minut 59 sekund.   

Tab. 3. Podstawowe dane o liczbie pociągów i punktualności  na 10 stacjach o największej wymianie 
pasażerskiej oraz na stacjach o największej wymianie pasażerskiej w poszczególnych 
województwach (wg wymiany pasażerskiej) w okresie styczeń – wrzesień w 2019 r.  

pozycja wśród 
największych 

stacji w Polsce 
stacja 

dobowa liczba 
pociągów 

liczba pociągów w 
dobie opóźnionych 

powyżej 5 minut 
59 sek. 

udział % 
pociągów 

opóźnionych 
w liczbie 

zatrzymań 
ogółem 

średnie 
opóźnienie 

pociągu 
opóźnionego 

powyżej 5 min. 
59 sek. 

(w minutach) 

1 Wrocław Główny 401 37 9,30% 23 

2 Poznań Główny 377 43 11,40% 21 

3 Warszawa Śródmieście 483 31 6,30% 16 

4 Warszawa Wschodnia 828 63 7,60% 20 

5 Warszawa Centralna 328 40 12% 22 

6 Kraków Główny 247 31 12,50% 21 

7 Gdynia Główna 452 19 4,30% 22 

8 Warszawa Zachodnia  822 70 8,60% 20 

9 Katowice 359 35 9,60% 20 

10 Warszawa Wileńska 125 1 0,90% 18 

16  Szczecin Główny 175 13 7,70% 24 

18 Bydgoszcz Główna 186 16 8,60% 19 

9 Opole Główne 163 24 15,00% 21 

22 Skierniewice 163 14 8,30% 20 

34 Olsztyn Główny 98 6 6,00% 24 

37 Rzeszów Główny 108 13 12,30% 24 

41 Białystok 82 5 5,60% 24 

58 Kielce 79 6 7,60% 21 

64 Lublin 75 6 7,50% 22 

72 Zielona Góra Główna 84 10 12,10% 24 
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Rys. 10. Średnia dobowa liczba zatrzymań oraz liczba pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 
59 sek. dla stacji o największej wymianie w województwie w 2018 r. na podstawie danych 
za okres styczeń – wrzesień 2019 r.  

 

 

W miastach, w których znajduje to uzasadnione, kolej aglomeracyjna w jeszcze większym stopniu niż 

komunikacja autobusowa jest w stanie odciążyć miejskie ulice. Jeden miejski autobus przegubowy jest 

w stanie przewieźć ponad 150 osób. Na drodze taka liczba oznacza w przypadku pojedynczych 

kierowców zajęcie bez odstępów około 5 pasów o długości 150 m (750 m) 17 W przypadku 

wykorzystania wieloczłonowych zespołów trakcyjnych funkcjonalnie przystosowanych do transportu 

ludności w przestrzeni miejskiej wartości te są znacznie wyższe (400-900 osób). 

Najważniejsze stacje pasażerskie,  będące kluczowe dla danego województwa powinny być miejscem, 

które w pełni gwarantuje dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Jednakże do dzisiaj wśród 

kluczowych stacji funkcjonują takie, na których mają miejsce ograniczenia  w dostępie, a także takie 

gdzie  największe przeszkody nie występują na stacji, lecz na ścieżkach dojścia czy dojazdu 

do wybranych obiektów. W niektórych przypadkach złe skomunikowanie punktów stycznych dla 

różnych gałęzi transportu całkowicie uniemożliwia przemieszczanie się lub znacząco je utrudnia. 

W 2018 r. taka sytuacja dotyczyła np. stacji w Białymstoku.   

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje w zakresie  dostępności stacji 

i przystanków dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie 

z danymi publikowanymi przez PKP PLK. 18 

  

                                                                            

17 https://krakow.onet.pl/autobus-kontra-samochody-zaskakujacy-wynik-eksperymentu/qzzj4#slajd-3 – stan na 21.10.2019 
18  Dane dostępne na stronie https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ na dzień 01.10.2019 

https://krakow.onet.pl/autobus-kontra-samochody-zaskakujacy-wynik-eksperymentu/qzzj4#slajd-3
https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/
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Tab. 4. Dostępność najważniejszych stacji w województwach stacji dla osób z niepełnosprawnością 
oraz z ograniczoną możliwością poruszania  
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Wrocław Główny             

Poznań Główny     
 (na peron 1,2,3) 

       

Warszawa Śródmieście      
(na peron 2) 

    
 

  

Kraków Główny      
(na peron 1,2,3,4,5 

       

Gdynia Główna  (na peron  
1 PKP SKM) 

    
(na peron 2,3,4,5) 

       

Katowice   
  

( na peron 
1,2,3,4) 

 (na 1,2,3,4)     
 

Schody ruchome 

Szczecin Główny    
(na peron 4) 

    
 Dostęp z terenu 

przyległego 

Bydgoszcz Główna 
 

   
(na peron 1,2,3,4,5) 

    
 

Schody ruchome 

Opole Główne   
(na peron 1,2) 

 
     

Skierniewice 
 

       
 Dostęp z terenu 

przyległego 

Olsztyn Główny           Dostęp z terenu 
przyległego na peron 1 

Rzeszów Główny           
 

  

Białystok           Dojście z ul. Kolejowej 

Kielce             

Lublin           

Zielona Góra Główna           Dostęp z terenu 
przyległego 
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4. Podstawowe informacje o wymianie pasażerskiej 
w poszczególnych województwach w Polsce 

W tej części opracowania poszczególne województwa omówione zostały pod względem wielkości 

wymiany pasażerskiej w największych miastach. Ponadto dla każdego z województw przedstawiono 

w formie tabelarycznej najważniejsze informacje, takie jak: 

• wielkość wymiany pasażerskiej w największym mieście w danym województwie oraz udział 
tego miasta w wymianie pasażerskiej w danym województwie19, 

• udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych w wymianie pasażerskiej ogółem 

w mieście o największej wymianie pasażerskiej, 

• łączna liczba stacji w jednym mieście lub w kilku miastach o największej wymianie 
pasażerskiej, 

• łączna liczba stacji pasażerskich w danym województwie, na których miała miejsce wymiana 

w 2018 r., 

• największa pod względem wymiany pasażerskiej stacja kolejowa w danym województwie 
oraz wielkość średniej dobowej wymiany pasażerskiej na tej stacji, 

• liczba stacji w danym województwie:  

− o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie, na których usługi świadczy wielu 
przewoźników, 

− o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie, na których funkcjonuje  1 przewoźnik 
dominujący, 

− o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie. 

• dane o dworcach PKP S.A. w danym województwie: 

− liczba czynnych dworców kolejowych wg danych PKP S.A., 

− liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych, 

− pozostałe informacje, np. o budżetach planowanych modernizacji wybranych 
dworców. 

  

  

                                                                            

19 Dane dla miast nie obejmują przystanków i stacji, które pomimo położenia w danej miejscowości mają lub miały w 2018 r. 
nazwy nie wskazujące na ich położenie w tej miejscowości (np. stacje Zielona Góra Przylep, albo Zielona Góra Stary Kisielin, 
które leżą w granicy Zielonej Góry, a które do zmiany nazwy w grudniu 2018 r. nazywały się Przylep i Stary Kisielin, albo stacja 
Lublinek, która leży w granicach Łodzi). Wytyczne dotyczące nazewnictwa stacji pasażerskich określają bowiem, że nazwa 
miejscowości powinna być ujęta w nazwie stacji leżącej w obszarze danej miejscowości. (Zgodnie z wytycznymi PKP PLK 
dotyczącymi nazewnictwa stacji pasażerskich 
Ipi-5 https://www.plk-a.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ipi-5_08_2019.pdf). –
stan na 14.10.2019  
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie pomorskim 

 

33% 23% 9% 6% 4% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gdańsk 38,3 mln Gdynia 26,5 mln Sopot 10,1 mln Wejherowo 7,5 mln Rumia 4,6 mln Pozostałe stacje

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie pomorskim w 2018 r. 

Miasto o największej wymianie pasażerskiej i wielkość 
rocznej wymiany 

Gdańsk  

38 mln pasażerów 

(33% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie) 

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w wymianie pasażerskiej w mieście o największej  
wymianie pasażerskiej 

 blisko 91%  

Łączna liczba stacji pasażerskich w trzech  
miastach o największej wymianie pasażerskiej 

34 
(Gdańsk, Gdynia i Sopot) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce 
wymiana w 2018 r.  

197 

Stacją z największą wymianą pasażerską w województwie 
Wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Gdynia Główna  
40,8 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie  
wielu przewoźników 

  19 (60% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie  
1 przewoźnik dominujący 

  26 (32% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie   152 (8%wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A. 

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

54 

Liczba dworców objętych planem inwestycji 
modernizacyjnych 

22 

Ważne inwestycje 

Modernizacja dworców:  Gdańsk 
Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa oraz 

w największym stopniu (ok. 100 mln 
złotych)  Gdańska Głównego 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

9, 201, 202, 203, 207, 211, 213, 229 
oraz 405 
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie mazowieckim 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie mazowieckim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej i wielkość 
rocznej wymiany 

Warszawa  

122 mln pasażerów  

61% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie 

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w wymianie pasażerskiej w mieście o największej wymianie 
pasażerskiej 

80%  

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

51 
(Warszawa) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 

299 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Warszawa Śródmieście  
47,8 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie  
wielu przewoźników 

 40 (67% wymiany)  

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie  
1 przewoźnik dominujący 

  52 (25% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie   207 (8%wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A. 

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

75 

Liczba dworców objętych planem inwestycji 
modernizacyjnych 

36 

Ważne inwestycje  
Planowane modernizacja dworca Warszawy 

Śródmieście, Pruszków (zakończona) 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 21, 447, 448 

61%

3% 2% 2% 2%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Warszawa 122,1 mln Grodzisk 5,9 mln Pruszków 4,4 mln Siedlce 4,1 mln Żyrardów 3,3 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie dolnośląskim 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej i wielkość 
rocznej wymiany 

Wrocław 

26 mln 

52% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie 

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w wymianie pasażerskiej w mieście 
o największej wymianie pasażerskiej 

80%  

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście  
o największej wymianie pasażerskiej 

25 
(Wrocław) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce 
wymiana pasażerska 255 

Stacja z największą wymianą pasażerską w 
województwie, wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Wrocław Główny 
58 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów 
dziennie 
wielu przewoźników 

 
23 (73% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów 
dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 
 

232 (27% wymiany)  

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

66 

Liczba dworców objętych planem inwestycji 
modernizacyjnych 

17 

Ważne inwestycje 

W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 przeprowadzono modernizacje 
stacji Siechnice, Święta Katarzyna i Żerniki 

Wrocławskie 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o 
największej wymianie pasażerskiej w województwie 

271, 276, 274 oraz 273 

52% 4%

2% 2% 2%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wrocław 26,2 mln Legnica 2,1 mln Wałbrzych 1,1 mln
Oborniki Śląskie 1 mln Jelenia Góra 0,9 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  

 Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie wielkopolskim 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie wielkopolskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Poznań  

23,9 mln pasażerów 

42% ogólnej liczby wsiadających 
i wysiadających w województwie 

Duże znaczenie w województwie 
mają mniejsze ośrodki miejskie 

(w 5 miastach odbywa się ponad 
50% wymiany pasażerskiej, w 

kolejnych 30 miastach odbywa się 
kolejne 30% wymiany pasażerskiej) 

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w wymianie pasażerskiej w mieście o największej wymianie pasażerskiej 

 
76% 

 
Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście  
o największej wymianie pasażerskiej 

14 
(Poznań) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce wymiana 
pasażerska 

265 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie,  
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej  

Poznań Główny   
57,8 tys. pasażerów dziennie 

powyżej 1000 pasażerów  
wielu przewoźników 

27 (74% wymiany)  

powyżej 1000 pasażerów  
1 przewoźnik dominujący                     2 (2% wymiany) 

poniżej 1000 pasażerów 207 (24%wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

87 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 13 

Ważne inwestycje 
Wśród zrealizowanych inwestycji 

znajduje się m.in. obiekt Poznań 
Garbary  

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej wymianie 
pasażerskiej w województwie 

3, 271, 281, 353 

42% 4% 3%

2%2%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Poznań 23,9 mln Gniezno 2,2 mln Leszno 1,7 mln Ostrów Wlkp. 1,4 mln Piła 1,2 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie łódzkim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie łódzkim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Łódź  

10,3 mln pasażerów 

42% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających 

Udział przewoźników regionalnych i  
aglomeracyjnych w wymianie pasażerskiej  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej 

72% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście  
o największej wymianie pasażerskiej 

13 
(Łódź) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce 
wymiana pasażerska 

133 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Skierniewice 
10,3 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

14(75% wymiany)  

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

1 (3% wymiany)  

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 117 (22% wymiany)  

Dane o dworcach PKP S.A. 

Liczba czynnych dworców kolejowych wg danych PKP S.A. 29 

Liczba dworców objętych planem inwestycji 
modernizacyjnych 

11 

Ważne inwestycje  

W ramach POIŚ 2014-2020 planowana jest 
budowa nowych dworców w Rogowie, 

Koluszkach, Wilkoszowicach  
i Gorzkowicach 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

1, 11, 12, 14, 15, 16 17, 458, 529, 530, 540, 
541 oraz 558. 

42% 16% 5% 4% 4% 29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Łódź 10,3 mln Skierniewice 3,9 mln Łowicz 1,2 mln Kutno 1 mln Koluszki 1 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie zachodniopomorskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie zachodniopomorskim 
w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Szczecin 

6,5 mln pasażerów 

33% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

69% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

8 
(Szczecin) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 176 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Szczecin Główny 
14,7 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

12 (72% wymiany ) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

            1 (3% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 163 (25% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

33 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 3 

Ważne inwestycje 
Zakładane prace dotyczą dworca Szczecin 

Dąbie, Koszalin i Kołobrzeg 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

273, 351, 406, 408, 433, 202, 351, 411, 202, 
402, 402, 404 

Inne informacje  

W województwie zachodniopomorskim na infrastrukturze UBB Polska realizowane są przewozy pasażerskie 
przez zagraniczny podmiot UBB (stacja Świnoujście Centrum) 

33% 10% 7% 6% 6% 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Szczecin 6,5 mln Stargard 1,9 mln Świnoujście 1,3 mln Koszalin 1,2 mln Kołobrzeg 1,1 mln Pozostałe stacje



 

 

 

34 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie opolskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie opolskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Opole 

4,4 mln pasażerów 

37% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

75% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

9 
(Opole) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 113 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Opole Główne 
11 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 5 (60,3% wymiany) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

                        3 (10,5% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 105 (29,2% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

27 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 1 

Ważne inwestycje 
Program modernizacji obejmuje dworzec w 

Oleśnie Śląskim 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

132, 136, 137, 143, 144, 151, 174 199. 280, 288, 
300, 301, 288,  oraz , 680, 681, 682, 709, 872 

37% 12% 9% 4% 4% 35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opole 4,4 mln Brzeg 1,4 mln Kędzierzyn-Koźle 1,1 mln

Kluczbork 0,5 mln Lewin Brzeski 0,5 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE  

 Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie małopolskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie małopolskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Kraków 

18,5 mln pasażerów 

57% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

67% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

22 
(Kraków) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 191 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Kraków Główny 
41,1 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

10 (75% wymiany)  

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

                    1 (2% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 180 (23% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

23 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 27 

Ważne inwestycje 

W ostatnich latach był remontowany 
dworzec w Tarnowie, który obecnie jest 

dostępny dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

8, 91, 93, 118, 133 

 

57% 7% 6% 3%3% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kraków 18,5 mln Tarnów 2,2 mln Wieliczka 1,8 mln Bochnia 1,1 mln Miechów 0,8 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie kujawsko-pomorskim  

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Bydgoszcz 

5,2 mln pasażerów 

30% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

71% dla Bydgoszczy, 75% dla Torunia 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

11 
(Bydgoszcz) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 155 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Bydgoszcz Główna 
12,3 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 11 (69%  wymiany)  

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 144 (31% wymiany)  

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

44 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 8 

Ważne inwestycje 

Toruń Wschodni, Włocławek objęte są 
planem modernizacji. Prace w zakresie 

tych obiektów są jednakże w fazie 
projektowej i ich zakończenie to wstępnie 

rok 2023. 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

18, 131, 207, 246, 353, 356, 734 

 

 

30% 20% 6% 5% 4% 36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bydgoszcz 5,2 mln Toruń 3,6 mln Włocławek 1 mln Inowrocław 0,8 mln Grudziądz 0,6 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie śląskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie śląskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Katowice 

14,7 mln pasażerów 

33% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

81% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

8 
(Katowice) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 238 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Katowice 
36 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

15 (73%wymiany) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

                         4 (5%wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 219 (22% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

37 

Liczba dworców objętych planem inwestycji 
modernizacyjnych 

5 

Ważne inwestycje 

Na liście obiektów objętych Programem 
modernizacji znajduje się m.in. dworzec 
w Częstochowie i zabytkowy dworzec w 

Czechowicach-Dziedzicach 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

1, 137, 139, 140 

 

33% 10% 9% 4% 4% 40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Katowice 14,7 mln Częstochowa 4,3 mln Gliwice 4 mln Bielsko-Biała 1,9 mln Tychy 1,7 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie lubuskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie lubuskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Zielona Góra 

1,6 mln pasażerów 

22% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

28% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

1 
(Zielona Góra – pozostałe stacje 

znajdujące się na terenie miasta do 
rozkładu 2018/2019 nie miały 

zmienionych nazw) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 104 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Zielona Góra Główna 
4,4 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

3 (41,2% wymiany) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 

                           1 (11,4% wymiany) 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 100 (47,5% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

25 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 8 

Ważne inwestycje 
Dworce objęte planem modernizacji 

w województwie lubuskim to m.in. zabytki 
z XIX w. i początku XX w. 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

273, 3, 203 

 

22% 14% 10% 10% 5% 40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zielona Góra 1,6 mln Gorzów Wlkp. 1 mln Kostrzyn 0,7 mln Zbąszynek 0,7 mln Nowa Sól 0,3 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie warmińsko-mazurskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie warmińsko-mazurskim  
w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Olsztyn 

3,3 mln pasażerów 

32% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

60% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

2 
(Olsztyn) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 139 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Olsztyn Główny 
7,9 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

7 (70% wymiany ) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 132 (30% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

21 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 6 

Ważne inwestycje 
Na 2020 r. planowane jest otwarcie 
obiektu dworca w Nidzicy – prace 

realizowane w ramach PO PW 2014-2020 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

9, 38, 204, 216, 220, 966, 967, 968 

 

32% 13% 11% 6% 5% 33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Olsztyn 3,3 mln Iława 1,4 mln Elbląg 1,1 mln Działdowo 0,6 mln Ostróda 0,5 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie świętokrzyskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie świętokrzyskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Kielce 

2,1 mln pasażerów 

33% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

73% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

6 
(Kielce) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 56 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Kielce 
5,4 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

4 (63%  wymiany) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 52 (37% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

6 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 2 

Ważne inwestycje 
Realizacja dworca w Skarżysku –
Kamiennej zakłada budowę m.in. 

Park&Ride 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

8, 25, 61 

 

33% 15% 9% 8% 6% 29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kielce 2,1 mln Skarżysko-Kamienna 0,9 mln Sędziszów 0,6 mln

Klimontów 0,5 mln Starachowice 0,4 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE   

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie podlaskim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie podlaskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Białystok 

2,5 mln pasażerów 

53% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

40% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

8 
(Białystok) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 90 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Białystok 
6,8 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

1 (52% wymiany) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 89 (48% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

30 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 12 

Ważne inwestycje 
Wśród obiektów objętych planem 

modernizacji znajduje się m.in.  
XIX-wieczny dworzec w Suwałkach 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

6, 32 

 

 

53% 13% 5% 4% 3% 22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Białystok 2,5 mln Łapy 0,6 mln Szepietowo 0,2 mln Suwałki 0,2 mln Kuźnica 0,2 mln Pozostałe stacje
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie podkarpackim 

 

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie podkarpackim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Rzeszów 

2,8 mln pasażerów 

31% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

77% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

5 
(Rzeszów) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 161 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Rzeszów Główny 
7,4 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

5 (71% wymiany) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 156 (29% wymiany) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

11 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 4 

Ważne inwestycje 
Oprócz remontu budynku dworca 

Rzeszów Główny, remontem objęte 
są także perony, jak i otoczenie dworca 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

91 

31% 22% 8% 7% 5% 28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rzeszów 2,8 mln Przemyśl 1,9 mln Jarosław 0,7 mln Dębica 0,6 mln Przeworsk 0,4 mln Pozostałe stacje
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 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

Miasta o największym udziale w wymianie pasażerskiej w województwie lubelskim 

  

Podstawowe dane o wymianie pasażerskiej w województwie lubelskim w 2018 r. 

Miasto o największej w wymianie pasażerskiej  
i wielkość rocznej wymiany 

Lublin 

2 mln pasażerów 

24% ogólnej liczby wsiadających  
i wysiadających w województwie  

Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych  
w mieście o największej wymianie pasażerskiej  

55% 

Łączna liczba stacji pasażerskich w mieście o największej 
wymianie pasażerskiej 

6 
(Lublin) 

Liczba stacji w województwie, na których miała miejsce  
wymiana pasażerska 145 

Stacja z największą wymianą pasażerską w województwie, 
wielkość dziennej wymiany pasażerskiej 

Lublin 
5,1 tys. pasażerów 

Liczba stacji o wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
wielu przewoźników 

6 (63% wymiany ) 

Liczba stacji i wymianie powyżej 1000 pasażerów dziennie 
1 przewoźnik dominujący 0 

Liczba stacji o wymianie poniżej 1000 pasażerów dziennie 139 (37% wymiany ) 

Dane o dworcach PKP S.A.  

Liczba czynnych dworców kolejowych  
wg danych PKP S.A. 

14 

Liczba dworców objętych planem inwestycji modernizacyjnych 9 

Ważne inwestycje 

Wśród inwestycji znajdują się obiekty 
w Lublinie i Łukowie. Wykonywane prace 

nie przebiegają jednakże równolegle 
do już trwających w zakresie 

infrastruktury liniowej i stacyjnej 

Infrastruktura liniowa w wymianie pasażerskiej 

Linie kolejowe przy których znajdują się stacje o największej 
wymianie pasażerskiej w województwie 

2, 7 

24% 15% 10% 7% 7% 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lublin 2 mln Łuków 1,2 mln Dęblin 0,8 mln Chełm 0,6 mln Biała Podlaska 0,5 mln Pozostałe stacje
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5. Spis skrótów i pojęć  

Przedsiębiorcy kolejowi, spółki 

1. Arriva RP ARRIVA RP sp. z o.o. 

2. Koleje Dolnośląskie Koleje Dolnośląskie S.A. 

3. Koleje Małopolskie „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 

4. Koleje Mazowieckie „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

5. Koleje Śląskie Koleje Śląskie sp. z o.o. 

6. Koleje Wielkopolskie Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 

7. Leo Express Leo Express Global A.S.   

8. ŁKA lub Łódzka Kolej Aglomeracyjna „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

9. PKP Intercity lub PKP IC „PKP INTERCITY” S.A.  

10. PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

11. PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe S.A. 

12. PKP SKM lub SKM w Trójmieście PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

13. Przewozy Regionalne lub POLREGIO „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

14. SKM Warszawa lub SKM w Warszawie Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.  

15. UBB Usedomer Bäderbahn GmbH 

16. UBB Polska UBB Polska sp. z o.o. 

17. WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

18. NIK Najwyższa Izba Kontroli 

 19 UTK Urząd Transportu Kolejowego 

20 POIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

21 PO PW  Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 
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6. Spis rysunków 
Rys. 1. Lokalizacje obsługi pasażerów wg danych Rejestru Obiektów Infrastruktury Usługowej (zgodnie z deklaracjami 

zarządców i operatorów obiektów infrastruktury usługowej.) ..................................................................................................................... 8 
Rys. 2. Mapa inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 ............................................................................................................................................ 10 
Rys. 3. Dostępność potencjałowa w publicznym transporcie kolejowym – podróże krótkie (2015)......................................................... 11 
Rys. 4. Dostępność potencjałowa w publicznym transporcie kolejowym – podróże długie (2015)........................................................... 11 
Rys. 5. Stacje o wymianie pasażerskiej powyżej 1000 pasażerów dziennie, na których funkcjonuje więcej  

niż jeden przewoźnik ..................................................................................................................................................................................................... 13 
Rys. 6. Stacje o wymianie pasażerskiej powyżej 1000 pasażerów dziennie, obsługiwane przez  1 przewoźnika ................................ 14 
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Rys. 8. Wymiana pasażerska w 2018 r. na stacjach o największej wartości wymiany dla każdego z województw. ............................ 16 
Rys. 9. Udział procentowy stacji o największej liczbie pasażerów  w każdym z województw w ogólnej wymianie pasażerskiej  

w 2018 r. ............................................................................................................................................................................................................................. 16 
Rys. 10. Średnia dobowa liczba zatrzymań oraz liczba pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sek. dla stacji o największej 

wymianie w województwie w 2018 r. na podstawie danych za okres styczeń – wrzesień 2019 r. .............................................. 25 
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7. Spis tabel 
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w okresie styczeń – wrzesień w 2019 r. ................................................................................................................................................................ 24 

Tab. 4. Dostępność najważniejszych stacji w województwach stacji dla osób niepełnosprawnych oraz z ograniczoną 
możliwością poruszania ............................................................................................................................................................................................... 26 

 

 
  



 

 

 


	Wymiana pasażerska w Polsce w 2018 14.01 v8.pdf
	str 24 (9).pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




