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Szanowni Państwo, 

epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację kolejowych przewozów pasażerskich. W marcu 2020  r. liczba 
pasażerów zmniejszyła się o 37% w stosunku do roku ubiegłego, w kwietniu spadek wyniósł aż 77%. 
To niewątpliwe efekt ograniczeń, które zostały wprowadzone po to, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. Jestem przekonany, że po ustaniu stanu epidemii pasażerowie wrócą na kolej. Szczególnie, że jak 
wynika z ankiety przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego, mają oni dobre zdanie o podróżowaniu 
pociągami. 

Przed epidemią, od kilku lat odnotowywaliśmy sukcesywny wzrost liczby pasażerów kolei. Tendencja 
wzrostowa dotyczy nie tylko podróżnych wybierających przewozy regionalne, w tym aglomeracyjne, ale także 
dalekobieżne. Świadczy to o rosnącym znaczeniu kolei jako środka transportu – zarówno w przypadku dalszych 
podróży, jak i codziennej drogi do pracy czy szkoły. Tym samym stopniowo zwiększa się konkurencyjność kolei 
wobec, na przykład, transportu samochodowego. 

Aby utrzymać ten trend  niezbędne będzie sukcesywne podnoszenie i doskonalenie jakości oraz standardu 
usług pasażerskich przewozów kolejowych. W tym celu niezbędne jest określenie stopnia zadowolenia 
pasażerów m.in. poprzez badanie ich potrzeb i oczekiwań oraz mierzenie poziomu satysfakcji. Ważne jest także 
określenie czynników, które w głównej mierze wpływają na wybór kolei jako środka transportu. Dzięki 
uzyskanym w ten sposób wynikom wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe będą mogły podejmować działania 
służące podnoszeniu jakości świadczonych usług przewozowych i wskazywać najbardziej problematyczne 
obszary do poprawy. 

W ubiegłym roku Urząd Transportu Kolejowego, pierwszy raz w historii, przeprowadził ogólnopolskie badanie 
satysfakcji pasażerów kolei. Dzięki dostępności ankiety przez długi czas, jej medialnej promocji oraz możliwości 
wypełnienia jej w dowolnym miejscu i czasie, swoją opinią mogła podzielić się z nami każda chętna osoba 
korzystająca z tej formy transportu. Cieszy nas to, jak wielu podróżnych skorzystało z szansy na przekazanie 
spostrzeżeń i oczekiwań, a także wyraziło swoje zdanie na temat przewozów pasażerskich, szczególnie 
w pytaniach otwartych. Jest to znak, że pasażerowie oczekują wzrostu standardu aktualnie świadczonych 
usług w określonych zakresach i bacznie obserwują wszystkie zmiany zachodzące na kolei,.  

Mam zatem przyjemność przekazać Państwu raport z badania satysfakcji pasażerów kolei. Znajdą w nim 
Państwo szczegółowe informacje dotyczące oceny i opinii m.in. na temat kanałów sprzedaży biletów, komfortu 
podróży, jakości obsługi, bezpieczeństwa, oferty przewozowej, procesu rozpatrywania reklamacji przez 
przewoźników, poziomu dostosowania transportu kolejowego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności 
czy znajomości praw pasażera kolei. 

Opinie zbieraliśmy w czasie, kiedy nikt nawet nie przewidywał takiego zjawiska, jakim jest światowa epidemia. 
Wierzę jednak, że lektura opracowania będzie dla podmiotów kolejowych cennym drogowskazem do poprawy 
tych obszarów działalności, które nadal są negatywnie oceniane przez użytkowników końcowych. Liczę także 
na to, że będzie stanowiła inspirację do wypracowania nowych rozwiązań w obszarze obsługi klienta. 

Któż bowiem może lepiej oceniać dany rodzaj usługi, jeśli nie ci, którzy korzystają z niej na co dzień? Podróżni 
często spędzają w tym środku transportu wiele godzin każdej doby, na przykład podczas codziennych dojazdów 
do/z pracy czy miejsc nauki. 

Poznajmy zatem głos pasażerów. Życzę Państwu interesującej lektury. 

Z wyrazami szacunku 
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Wstęp 

1. Wstęp 
Dokument opisuje wyniki badania opinii o przewozach pasażerskich. Jego celem jest przedstawienie 

kompleksowego postrzegania obrazu kolei, mogącego stanowić podstawę do podejmowania dalszych 

działań na rzecz jego poprawy.  

1.1.  Cel badania  

Celem przeprowadzenia badania było poznanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości 

usług oferowanych przez kolej w procesie przewozowym oraz preferencji podróżnych w zakresie 

determinantów wyboru tego środka transportu, a także ocena jego atrakcyjności na tle 

alternatywnych rozwiązań. 

Pozyskane dane pozwalają na ocenę skuteczności dostosowania kolei do potrzeb jej wszystkich 

pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności. 

Celem uzupełniającym było ustalenie informacji o niedogodnościach w zakresie obsługi podróżnych 

przez przewoźników oraz zarządców infrastruktury kolejowej i dworcowej, co w efekcie pozwoli 

wskazać niniejszym podmiotom obszary do poprawy lub dalszego rozwoju. Pozyskane wyniki stanowić 

będą również podstawę do przygotowania planu systemowych oraz doraźnych kontroli realizowanych 

przez Urząd Transportu Kolejowego.  

1.2.  Metodyka 

Badania przeprowadzono w dniach od 17 kwietnia do 15 lipca 2019 r. w formie interaktywnej ankiety 

zamieszczonej w serwisie internetowym Urzędu Transportu Kolejowego (pod adresem: 

www.utk.gov.pl/ankieta). Badanie miało charter jakościowy. Formularz składał się z 50 pytań. 36 z nich 

stanowiły pytania zamknięte, na które respondent odpowiadał poprzez wybór przygotowanej 

uprzednio odpowiedzi (najczęściej w opcji wskazania poziomu zgody z postawioną tezą badawczą). 

14 pytań otwartych umożliwiało swobodną wypowiedź respondenta na zadany problem badawczy.  

Oprócz pytań merytorycznych przygotowano krótką metrykę respondenta, która pozwalała zebrać 

podstawowe dane demograficzne, tj.: płeć, przedział wiekowy oraz ewentualne uprawnienia 

do ulgowych przejazdów koleją. 

Ankietę przygotowano w polskiej wersji językowej. Była adresowana do pasażerów wszystkich 

przewoźników kolejowych w Polsce, którzy wypełnili ją poprzez komputery, tablety lub smartfony. 

Brak odpowiedzi na wszystkie pytania w ankiecie uniemożliwiał jej zakończenie. Jedynym wyjątkiem 

była grupa pytań dotyczących PRM – tu odpowiedzi udzielała tylko grupa docelowa. 

Podczas badania nie weryfikowano, czy respondent rzeczywiście jest/był pasażerem któregoś 

z przewoźników kolejowych prowadzących działalność w Polsce. Nie ograniczono też w żaden sposób 

(np. poprzez weryfikację numerów IP, numerów fizycznych kart sieciowych MAC, pliki cookies) 

możliwości wielokrotnego wypełniania formularza ankiety przez tą samą osobę. 

Długi czas udostępnienia ankiety, zawierający okres zarówno przed wakacjami, jak również w trakcie 

ich trwania, pozwolił na zebranie opinii od bardziej zróżnicowanej grupy respondentów (pasażerowie 

korzystający z kolei niemalże codziennie, odbywający nią dojazdy do/z pracy lub szkoły, ale również 

osoby podróżujące koleją sporadycznie, np. na wyjazdy wakacyjne).  

Na początkowym etapie badania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystosował pismo 

do 14 największych kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce z prośbą o rozpowszechnienie 

informacji o prowadzonym badaniu wśród pasażerów oraz wszystkich zainteresowanych osób, którym 

zależy na podnoszeniu jakości usług kolejowych. Prośba adresowana była również do Polskich Kolei 

Państwowych S.A. oraz zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jako 

podmiotów świadczących usługi w obszarze przewozów pasażerskich, a także do Marszałków 
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wszystkich 16 województw w Polsce (organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

wojewódzkich przewozów kolejowych). Inicjatywa zaangażowania w rozpowszechnienie ankiety 

ośrodków samorządowych wynikała z zamierzenia bardziej dogłębnego rozpoznania potrzeb 

podróżnych, dostosowania do ich oczekiwań oferty przewozowej oraz środków budżetowych. 

Z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji o badaniu zwrócono się do także do wielu organizacji 

pozarządowych związanych z koleją czy fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

W wyniku podjętych działań informacyjnych, kolejowi przewoźnicy pasażerscy umieścili na swoich 

stronach internetowych komunikaty i hiperłącza do prowadzonego badania. Bezpośrednią akcję 

informacyjną prowadzili również w mediach społecznościowych: Facebook i Twitter. Do akcji 

informacyjnej promującej badanie przyłączyło się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych . Wkład w rozpowszechnienie informacji o badaniu miały także 

media branżowe: Rynek Kolejowy, Kurier Kolejowy czy portal internetowy NaKolei.pl. 

Analizę uzyskanych wyników badań dokonano w odniesieniu do stanu faktycznego na dzień 

1 stycznia 2020 r. 

1.3.  Grupa docelowa 

Formularz ankiety wypełniło łącznie 5 646 respondentów. Mężczyźni stanowili 58,2%, a kobiety 

41,8% badanych. 93% respondentów to osoby w wieku produktywnym, tj. 18-60 lat. Najliczniejszą pod 

względem wiekowym grupę stanowiły osoby w wieku 24-39 lat (49%). Najmniej odpowiedzi udzieliły 

osoby w wieku powyżej 60 lat – zaledwie 1,5% (n=82).  

Respondentami okazały się przeważnie osoby podróżujące koleją codziennie (56,6%). Łącznie 

podróżujący do/z pracy i szkoły/uczelni stanowili 71,8% respondentów, co jest istotne dla analizy 

wyników badania. Jest to grupa najbardziej lojalnych klientów kolei, którzy dzięki obserwacjom 

codziennym wskazują wiele powtarzających się czynników wpływających na ich ocenę jakości 

podróży. Z drugiej strony, osoby te są przyzwyczajone do pewnych standardów, które traktują, jako 

„normalność” charakterystyczną dla danego przewoźnika, linii kolejowej, stacji itp. 

Podróżujący okazjonalnie (31,8% raz w miesiącu oraz 11,6% rzadziej niż raz w miesiącu), którzy 

znacznie częściej zwracają uwagę na szczegóły, które nie zakłócają prawidłowości procesu 

przewozowego, ale wpływają na komfort przejazdu i generalnie jakość obsługi. 

Z powyższych względów dobór próby badawczej jest kluczowy dla uzyskania reprezentatywnych, 

a w konsekwencji użytecznych wyników. 

1.4.  Układ dokumentu 

Wyniki badania usystematyzowano grupując pytania i odpowiedzi w siedmiu najważniejszych, 

z punktu widzenia pasażerów, obszarów. Kolejność ich prezentacji koreluje z porządkiem formularza 

ankiety służącej realizacji badania. 

Pierwszy obszarem jest zakup biletów i związane z tym doświadczenia respondentów. Zebrane dane 

wskazują preferencje i uwarunkowania wyboru przez podróżnych dostępnych kanałów sprzedaży 

biletów.  

Drugim obszarem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo osobiste użytkowników kolei, obejmujące 

wszystkie etapy podróży. Zebrane wyniki obrazują poczucie bezpieczeństwa i wskazują obszary 

wymagające poprawy. Respondenci nie oceniali aspektów związanych z bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego, stanu technicznego pojazdów, infrastruktury i systemów sterowania kolejowego. 

Trzecim obszarem badawczym jest jakość świadczonych usług przewozu w ujęciu wieloaspektowym 

łańcucha logistycznego złożonego z takich komponentów, jak: dworzec, peron, pojazd, obsługa 

w pociągu. Respondenci wskazują w nim swoje oczekiwania dotyczące warunków podróży, ale również 
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Wstęp 

na czynniki wyboru poszczególnych rodzajów usług oraz swój emocjonalny stosunek do kolei jako 

całościowego systemu transportowego. 

Czwartym obszarem jest ocena dostępności kolei dla podróżnych o ograniczonej mobilności. Poddano 

w nim analizie obecnie stosowane rozwiązania pod względem ich skuteczności, efektywności, 

spójności i komplementarności. Wskazano na niepokojące przykłady złych praktyk, które wpływają 

niekorzystnie na zapewnienie dostępności kolei dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z jej usług. 

Piąty obszar stanowi analiza jakości obsługi świadczonej przez personel kolejowy przed, w trakcie 

i po podróży oraz informacji pasażerskiej realizowanej wszystkimi dostępnymi kanałami. 

Szósty obszar badania stanowi cena oferty przewozowej rozumianej jako dostosowanie rozkładu jazdy 

i pojemności składów oraz oferowanych w nich usług do potrzeb i możliwości finansowych 

poszczególnych grup podróżnych. Percepcja ceny w zestawieniu z czynnikami jakościowymi obrazuje 

oczekiwania respondentów i wskazuje obszary wymagające poprawy i te, w których zadowolenie 

podróżnych już obecnie jest wysokie i wymaga jedynie utrzymania obecnego stanu. 

Ostatni, siódmy obszar badawczy, prezentuje wiedzę o prawach pasażera i uwarunkowania 

w korzystaniu z nich przez podróżnych, również w okolicznościach wymagających 

zaangażowania UTK. 
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Sprzedaż biletów 

2. Sprzedaż biletów  
Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że pasażerowie najczęściej kupują bilety kolejowe 

w stacjonarnych kasach zlokalizowanych głównie na dworcach lub w obrębie stacji/przystanków 

kolejowych, biletomatach oraz u obsługi pociągu. Niemal 90% respondentów pozytywnie ocenia 

możliwość zakupu biletów w poszczególnych wyżej wymienionych  kanałach sprzedaży. Kolejne 

najczęściej wskazywane źródło zakupu biletów stanowią internetowe systemy sprzedaży (82% 

ankietowanych). Użytkowanie aplikacji mobilnych deklaruje zaś  60,5% respondentów. 

Panująca dotychczas tendencja zakupu biletów, głównie w kasach, zaczyna ustępować miejsca 

alternatywnym kanałom sprzedaży. Długie kolejki czy likwidacja kas ze względów ekonomicznych 

sprawiły, że pasażerowie zaczęli korzystać z innych źródeł zakupu biletów kolejowych. 

Upowszechnienie biletomatów na dworcach, peronach czy niekiedy również w pociągach wpłynęło 

na zwiększenie popularności tego kanału. Wysoki poziom sprzedaży biletów kolejowych przez 

drużyny konduktorskie jest z pewnością bezpośrednim skutkiem braku kas w coraz większej liczbie 

miejscowości lub ograniczonych godzin ich pracy. Z tego względu wielu pasażerów korzysta 

z możliwości zakupu biletu na pokładzie pociągu, zwłaszcza że w takich przypadkach można tego 

dokonać bez uiszczania tzw. opłaty konduktorskiej.  

Pasażerowie bardzo chętnie zaczynają korzystać z oferowanych im nowych rozwiązań 

technologicznych. Wskazuje na to duża liczba osób deklarująca zakup biletów z wykorzystaniem 

aplikacji mobilnych i internetowych systemów sprzedaży (strony www). Ma na to wpływ m.in. 

możliwość skorzystania z usług sprzedażowych w dowolnym miejscu i czasie oraz coraz większa 

powszechność dostępu do internetu, łatwość, szybkość i rosnące bezpieczeństwo płatności on-line. 

Ponadto zwiększająca się ilość zakupów dokonywanych w internecie świadczy o tym, że tendencja 

wykorzystywania aplikacji mobilnych oraz stron www do zakupu biletów będzie wzrostowa.  

Powyższe wyniki korelują ze statystykami publikowanymi przez UTK na podstawie corocznych danych 

sprawozdawczych od przewoźników kolejowych 1 . Zgodnie z nimi udział kanałów internetowych 

(stron www i aplikacji mobilnych) w sprzedaży biletów kolejowych wzrasta w wyraźnym tempie z roku 

na rok. Tylko w porównaniu wartości z lat 2017 i 2018 odnotowano rokroczny wzrost udziału 

Internetu w sprzedaży ogółem o prawie 40%. Kasy biletowe wciąż są wybierane przez największą 

liczbę pasażerów, niemniej jednak liczba biletów zakupionych  w nich sukcesywnie maleje. Porównując 

ten sam okres czasu jest to spadek o 6%. Ponadto podróżni coraz częściej korzystają również z 

możliwości zakupu biletów u pracowników drużyn konduktorskich (dane za rok 2017 w porównaniu 

do roku 2018 wskazują na wzrost sprzedaży o 3%). Ta ostatnia tendencja może jednak wynikać z faktu 

zamykania ostatnich czynnych kas na poszczególnych dworcach i pozostania części osób 

podróżujących z tych lokalizacji przy tradycyjnym sposobie nabywania biletu (obsługa przez 

pracownika kolei). 

  

                                                                            

1 https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15310,Jak-kupujemy-bilety-kolejowe.html 
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Rys. 1. Ocena satysfakcji korzystania z poszczególnych kanałów sprzedaży biletów 

 

Poddając analizie poziom satysfakcji korzystania z najpowszechniejszych dostępnych kanałów 

sprzedaży biletów najwięcej negatywnych ocen uzyskały te, które są bezpośrednio obsługiwane 

przez drugiego człowieka: kasy biletowe (25,7% negatywnych ocen) oraz obsługa pociągu (19,7% ocen 

wskazujących na niezadowolenie). Pasażerowie najlepiej oceniają możliwość zakupu biletów 

w biletomatach (łącznie 52,9% dobrych i bardzo dobrych ocen) oraz z wykorzystaniem internetowych 

systemów sprzedaży (53,7% odpowiedzi wskazujących na wysoki poziom zadowolenia). Jednak duża 

liczba respondentów, którzy wyrazili brak zdania w odniesieniu do satysfakcji z wykorzystywania 

do tego celu aplikacji mobilnych – 38,8% ankietowanych – świadczyć może o mniejszym wykorzystaniu 

tego źródła zakupu biletów, jak również dawać pole do jego rozwoju oraz ulepszania.  

Należy mieć na uwadze, że ocena satysfakcji z zakupu biletów w kasach może być subiektywna – 

ma tu znaczenie wiele czynników, np. długie oczekiwanie w kolejce może sprawić, że pomimo starań 

obsługi/kasjera cały proces zostanie oceniony niekorzystnie. Wyniki pytania otwartego, gdzie 

ankietowani mogli wpisać swoje opinie, wskazują, że oprócz niedostosowania liczby otwartych kas 

biletowych do rzeczywistych potrzeb podróżnych (kolejki) lub całkowity brak ich dostępności, wpływ 

na niższą ocenę tego kanału sprzedaży ma jakość i efektywność obsługi.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Często w kasach biletowych działa tylko jedno okienko, przez co powstaje ogromna kolejka”. 
2. „Makabryczne kolejki w kasach, szybkość obsługi klientów to jakaś porażka”. 
3. „Brak kas w szczególności w mniejszych miejscowościach”. 
4. „W razie dużej kolejki do kasy biletowej trzeba zakupić bilet u konduktora z dopłatą i to jest duży minus”. 

Uwagi zawarte w cytowanych opiniach respondentów znajdują potwierdzenie również w skargach 

pasażerskich, które wpływają do UTK. 

W odniesieniu do zakupu biletów u obsługi pociągu ankietowani często zwracali uwagę na ograniczoną 

dostępność drużyny konduktorskiej – brak obsługi w czole składu pociągu, jak również na konieczność 

łączenia kilku zadań jednocześnie, np. przerywanie sprzedaży biletów ze względu na proces 

wyprawienia pociągu w dalszą drogę.  

Zdaniem ankietowanych pracownicy drużyn konduktorskich w wielu przypadkach niechętnie realizują 

obowiązek sprzedaży biletów i są przy tym nieuprzejmi. Poruszono również aspekt braku możliwości 

płatności kartą w wielu pociągach – nie wszyscy przewoźnicy oferują jeszcze taką usługę, mimo że 

w dobie rozwoju płatności bezgotówkowych jest ona pożądana. Z uwagi na fakt, że sprzedaż biletu 

oraz ewentualna jego kontrola są głównymi elementami kontaktu pasażera z drużyną konduktorską, 

należy uświadamiać pracowników, jak ważną rolę pełni ten proces w ogólnej ocenie wizerunku kolei 

13,3% 12,2% 13,6% 18,6%
39,2%

25,7%
15,4% 19,7% 13,0%

11,5%
22,6%

19,5%
20,6%

14,7%

10,5%

38,4%
52,9% 46,0% 53,7%

38,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

kasy biletowe biletomaty obsługa pociągu internetowe
systemy sprzedaży

aplikacje mobilne

brak zdania źle i b.źle średnio dobrze i b.dobrze



   

 

11 

 

Sprzedaż biletów 

oraz dążyć do zachowania wysokich standardów obsługi bezpośredniej. Jakość obsługi podróżnego 

podczas sprzedaży biletu daje niejako obraz na jakość usług przewoźnika, ponieważ konduktor jest 

bezpośrednim reprezentantem spółki mającym najbliższy kontakt z pasażerem. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1.  „Obsługa pociągu zaznajomiona z nowinkami technologicznymi, co umożliwia płatnośc kartą czy 
okazanie biletu na smartfonie”. 

2. „Brak kas biletowych na większości stacji, nie tylko na tych małych, ale również na tych trochę większych, 
gdzie, moim zdaniem już powinny być kasy. Z tego powodu konduktorzy przy większej liczbie  pasażerów 
nie wyrabiają się ze sprzedażą biletów”. 

3. „Zapracowani konduktorzy nie mają czasu na sprzedaż, kolejki na dworcach”. 

Jak wskazują wyniki ankiety, pasażerowie chętnie korzystają z biletomatów i dobrze je oceniają. 

Natomiast według respondentów liczba biletomatów na dworcach/stacjach jest zbyt mała. 

W sytuacjach, gdy do kas jest kolejka, stanowi on jedyną alternatywę pozwalającą uniknąć dopłaty 

w pociągu. Jako argument 

obniżający ocenę biletomatów 

podróżni wskazywali awarie, które 

uniemożliwiają zakup biletu. 

W przypadku dostępności tylko 

jednego urządzenia na danej stacji 

lub w danym pociągu jest 

to znaczący problem. Utrudnieniem 

jest także ograniczenie form 

płatności (np. płatność tylko kartą 

lub tylko gotówką, biletomat nie 

przyjmuje monet, odmowa 

sprzedaży biletu z powodu braku 

możliwości wydania reszty  itp.), 

niepełna oferta danego przewoźnika, a niekiedy błędy w prezentacji dostępnych połączeń.  

Oprócz zwiększenia liczby biletomatów w ankiecie wskazano również na potrzebę dostosowania ich 

lokalizacji do potrzeb pasażerów, tj. biletomaty w widocznych oraz w oznakowanych miejscach, 

umieszczone w  głównych ciągach komunikacyjnych, którymi przechodzą podróżni oraz ich 

dostępność na peronach. W aspekcie dużej popularności wykorzystywania funkcjonalności 

biletomatów, oprócz sugerowanych przez ankietowanych zmian należy rozważyć doposażenie taboru 

w tego typu urządzenia. Oprócz zwiększenia wygody pasażerów pozwoli to również na odciążenie 

drużyn konduktorskich – dziś w pociągach regionalnych nierzadko zajętych przez większość czasu 

realizacji kursu sprzedażą biletów. Rozwiązanie to jest już stosowane przez kilku przewoźników i przez 

ankietowanych zostało ono ocenione bardzo pozytywnie.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży biletów takich jak biletomaty ratuje sytuację w momencie, 
kiedy do kas są kolejki”. 

2. „Czasami biletomaty są zepsute, a nie zawsze kasy są otwarte w małych stacjach w godzinach, kiedy 
powinny”. 

3. „W biletomatach nie można płacić gotówką, a czasem nie mam przy sobie karty”. 
4. „Biletomaty są świetnym rozwiązaniem tylko powinno być ich więcej i powinny być dostępne na każdej 

stacji lub dwocu”.  

W przypadku aplikacji mobilnych oraz internetowych systemów sprzedaży głównym elementem 

wskazanym przez respondentów, jako czynnik obniżający ich funkcjonalność, jest brak możliwości 
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wyboru miejsc oraz zakupu biletów dla wszystkich przewoźników w jednym serwisie/aplikacji – 

zwłaszcza w przypadku planowania podróży z przesiadką. Wielu pasażerów w swoich odpowiedziach 

wyrażało również potrzebę udostępnienia graficznej prezentacji miejsc w pociągu – jest to jeden 

z elementów, który został szczególnie podkreślony w aspekcie wpływu na ogólny komfort podróży. 

Warto nadmienić, że rozwiązanie to, w odniesieniu do pociągów obsługiwanych składami zespolonymi 

(Pendolino, Pesa Dart, Flirt), dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity wprowadził z końcem listopada 

2019 r. Możliwość świadomego wyboru miejsca dostosowanego do potrzeb pasażera, np. wybór fotela 

skierowanego przodem do kierunku jazdy, w przypadku choroby lokomocyjnej ogranicza ponadto 

stres i dyskomfort związany z wielogodzinnym czasem jazdy. Wskazywano także na zaniechanie 

konieczności przekazywania danych osobowych podczas zakupu biletów internetowych. Powyższe 

może jednak wynikać z niewiedzy pasażerów dotyczącej specyfiki biletów internetowych (możliwość 

ich dowolnego powielania i związane z tym prawo przewoźników do zapobiegania nadużyciom). 

Według ankietowanych pożądane jest również rozszerzenie oferty sprzedaży internetowej 

o możliwość zakupu biletów długookresowych oraz na przejazdy międzynarodowe.  

Sugerowano także usunięcie blokad zakupu biletów przez aplikacje mobilne lub internetowe systemy 

sprzedaży, które są wprowadzane w wielu przypadkach na 5-15 min przed odjazdem pociągu. 

Pasażerowie, którzy nie zdołają zakupić biletu z wyprzedzeniem, często narażeni są na dokonywanie 

dopłat podczas zakupu biletu u konduktora, mimo że  byli gotowi tuż przed odjazdem pociągu 

sfinalizować zakup biletu w formie elektronicznej. Mając na uwadze coraz większy trend 

społeczeństwa do korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych rozwój tego kanału 

sprzedaży wydaje się nieodzowny.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Większa dostępność usług przez internet w możliwość zakupu biletów i okazywania ich w aplikacji 
mobilnej, na smartfonie bez konieczności ich drukowania”. 

2. „Korzystanie z aplikacji jest szybkie i łatwe”. 
3. „Dzięki aplikacjom mamy łatwiejszy dostęp do informacji, np. o szukanym połączeniu”. 
4. „(…) Brak jednej aplikacji, strony umożliwiającej zakup biletów wszystkich (przynajmniej głównych) 

przewoźników na jednej transakcji. Szczególnie PR+KM czy IC+KM”. 
5. „Nie można kupić biletu w aplikacji tuż przed odjazdem, taka funkcjonalność przydałaby się, ponieważ 

chciałabym korzystać z aplikacji wtedy, kiedy nie zdążę kupić biletu w kasie, a tak jak mam 5 minut 
do pociągu to w kasie nie zdążę, w biletomacie nie zdążę, przez aplikację już nie mogę i zostaje mi płacenie 
dwa razy tyle za bilet u konduktora”. 

Wyniki ankiety wskazują, że żaden z dostępnych kanałów zakupu biletów nie jest doskonały 

i nie odpowiada na wszystkie potrzeby podróżnych.  

Biorąc pod uwagę różnorodną częstotliwość podróży pociągiem, korzystanie z oferty różnych 

przewoźników, szeroki profil pasażerów (osoby młode, osoby w podeszłym wieku, osoby 

z niepełnosprawnościami itp.) należy zawsze zapewniać kilka alternatywnych źródeł zakupu biletów, 

w tym przede wszystkim dostępność kas biletowych. Opinie ankietowanych mogą natomiast pomóc 

zwiększyć funkcjonalność danego kanału dystrybucji oraz wpłynąć na poprawę jakości świadczonych 

w tym aspekcie usług.
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Ocena bezpieczeństwa 
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3. Ocena bezpieczeństwa  
Kluczową kwestią dla realizacji podróży uznawanej za udaną jest zapewnienie pasażerom  pełnego 

bezpieczeństwa. Zagadnienie to należy oceniać co najmniej w dwóch aspektach: jako bezpieczeństwo 

osobiste podróżujących oraz bezpieczeństwo techniczne – skuteczne przemieszczenie podróżnych 

do miejsca docelowego bez stwarzania dla nich zagrożenia związanego m.in. ze stanem taboru, 

infrastruktury czy organizacji i prowadzenia ruchu kolejowego. 

Respondenci, odpowiadając na pytanie o ocenę poziomu bezpieczeństwa na kolei w ujęciu ogólnym, 

w prawie 63% przypadków wskazali na odpowiedzi dobre i bardzo dobre. Jedynie 12% badanych 

negatywnie odniosło się do tej kwestii. Jednak blisko jedna czwarta (24%) osób oceniających 

bezpieczeństwo na poziomie średnim wskazuje, że w tym obszarze jest jeszcze pole do poprawy. 

Rys. 2. Ogólna ocena poczucia bezpieczeństwa 

 

Prawie 50% badanych, oceniło pozytywnie poziom bezpieczeństwa na dworcach i peronach, ale wyżej 

notowano subiektywny brak zagrożeń w pociągach – 62% zadowolonych i bardzo zadowolonych przy 

zaledwie 14% niezadowolonych. Odsetek oceniających negatywnie poziom bezpieczeństwa był 

wyższy w miejscach oczekiwania i odprawy podróżnych niż na peronach i osiągnął wartość 20%. 

Rys. 3. Ocena bezpieczeństwa podczas oczekiwania na pociąg (dworce/perony) oraz w pociągach 

 

 

Wyniki te wskazują, że pasażerowie dobrze oceniają poziom bezpieczeństwa osobistego związanego 

z całym przebiegiem podroży, od momentu pojawienia się na obszarze kolejowym i opuszczenia go, 

choć w pociągach czują się znacznie bardziej bezpiecznie, co może wynikać również z bezpośredniego 

kontaktu wzrokowego z większą liczbą współpasażerów. Buduje to poczucie zaufania i niweluje strach 

przed ryzykiem samotnego stawiana czoła potencjalnym zagrożeniom. 
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Ocena bezpieczeństwa 

Aż 56% badanych pozytywnie oceniło dostępność drużyn konduktorskich podczas przejazdu 

pociągiem. Odmiennego zdania było 28% respondentów i podobnie do wyżej omawianej kwestii 

tu również odsetek osób niezdecydowanych (23%) jest bardzo wysoki. Należy uznać, że dla 

podróżnych obecność dobrze dostępnej obsługi podnosi wyraźnie poczucie ich bezpieczeństwa 

w pociągu i wpływa pozytywnie na całkowitą ocenę usług świadczonych przez kolej. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, tylko 43% respondentów „kiedykolwiek” odczuwało 

zagrożenie podczas podróży koleją, co oznacza, że prawie 60% badanych nigdy nie miało poczucia 

dyskomfortu związanego z bezpieczeństwem. 

Ankietowani, wskazując na odpowiedź twierdzącą, tzn. „doświadczyli zagrożenia przed, w czasie lub po 

podróży”, zostali poproszeni o opisowe przybliżenie przypadków naruszenia poczucia ich 

bezpieczeństwa. Potraktowali to pytanie wspólnie z kolejnym, o problemach związanych 

z bezpieczeństwem, pomimo że jego celem było wskazanie elementów naruszenia bezpieczeństwa 

w oderwaniu od konkretnych zdarzeń, które dotknęły respondenta. 

Opisane przypadki zagrożenia można zasadniczo pogrupować na te, które były spowodowane przez 

innych podróżnych lub „osoby trzecie” oddziaływujące na ankietowanego oraz na względy techniczne 

dotyczące taboru i infrastruktury, a także organizacyjne. 

W zakresie pierwszej grupy, wskazywano przede wszystkim na:  

• nietrzeźwych i agresywnych współpasażerów; 

• przejazdy zorganizowanych grup kibiców i ich wpływ na otoczenie (chuligaństwo); 

• przestępstwa pospolite, tj. kradzieże, bójki; 

• natarczywe żebractwo. 

 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Nadal jest problem z kradzieżami w wagonach przedziałowych pociągów TLK/IC”. 
2. „Często w pociągach pojawiają się ludzie sprzedający piwo/rozdający religijne obrazki, żebrzący”. 
3. „Nietrzeźwi i agresywni ludzie na dworcu i w pociągu. Coraz częściej zdarzają się osoby będące 

pod wpływem narkotyków”. 
4. „Dawniej były różnorodne  zagrożenia: kieszonkowcy, brak monitoringu w pociągach: narkomani 

na dworcach, żołnierze wracający do rezerwy, przypadki obrzucania pociągów kamieniami itp. 
Od kilkunastu lat obserwuje się wyraźną ogólną poprawę bezpieczeństwa na kolei.” 

Zagrożenia spowodowane względami technicznymi – stanem taboru i infrastruktury – to według 

badanych: 

• niewłaściwy stan techniczny taboru (częste awarie, brak klimatyzacji/ogrzewania, otwarte 
drzwi podczas jazdy pociągu, zablokowane drzwi podczas postoju, okaleczenia spowodowane 

uszkodzonymi elementami wagonów); 

• oblodzenie i zaśnieżenie peronów, schodów prowadzących na peron, ale także schodków 

i przedsionków wagonów; 

• niedostateczne oświetlenie peronów i dojść do nich; 

• niebezpieczne dojścia do peronów (np. brak odpowiedniej nawierzchni); 

• brak monitoringu; 

• brak ochrony na dworcach i w pociągach; 

• brak poczekalni, zamknięte budynki dworców (dyskomfort termiczny szczególnie w sytuacji 

opóźnień i wobec podróżujących z małymi dziećmi, niepełnosprawnych i osób starszych, 

które wymagają większej troski i dostępu chociażby do toalet). 
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Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Niebezpieczne jest oczekiwanie na dworcach, w szczególności w porze wieczornej. Brak reakcji 
na agresywne zachowania osób, często będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
a także małych grup osób. Niedoświetlone przejścia podziemne, strefy martwe w monitoringu, brak 
możliwości poinformowania o incydencie, zbyt mało patroli”. 

2. „Poczucie zagrożenia – na niedoświetlonych peronach przed i po zakończeniu podróży (brak nawet 
prewencyjnych patroli ochrony lub Straży Ochrony Kolei); podczas podróży – głównie w wieczornych 
pociągach (należy mieć świadomość, że monitoring nie zawsze działa”). 

3. „Poczucie bezpieczeństwa podnosi monitoring na dworcach i peronach, a w niektórych lokalizacjach 
również obecnośc pracowników ochrony”.   

4. „Przede wszystkim wszechobecny tłok w pociągach SKM Warszawa, oraz Kolejach Mazowieckich na linii 
Legionowo – Warszawa, przez co ludzie się przepychają, wypychają z pociągu i tworzy 
to niebezpieczeństwo wpadnięcia między peron, a pociąg”. 

5. „Stan techniczny nawet nowych pojazdów. Zdarzają się sytuacje, gdy na trasę wyjeżdżają składy 
nieprzygotowane do jazdy, np. z awarią drzwi, które się nie otwierają. Uważam, że takie coś powinno 
dyskwalifikować pociąg do użytku. A jednak ten wyjeżdża na trasę i problem jest rozwiązywany 
za pomocą wywieszki ‘drzwi uszkodzone’. Zastanawiam się wtedy czy żyjemy w Polsce, w UE, czy może 
gdzieś daleko we wschodniej Europie”. 

Zagrożenia spowodowane względami organizacyjnym przedsiębiorstw kolejowych wskazane przez 

ankietowanych to: 

• nadmierne zatłoczenie w pojazdach – powodujące ryzyko omdleń, uszkodzeń ciała, 

ale również ograniczające możliwość sprawnej ewakuacji w przypadku wystąpienia 

zagrożenia bezpieczeństwa w pociągach; 

• brak funkcjonowania aktywnego monitoringu, tj. natychmiastowej reakcji jego obsługi 
na incydenty przeciw bezpieczeństwu, które zaistniały na terenie kolejowym lub w pociągach; 

• brak reakcji personelu kolejowego (drużyn konduktorskich, maszynistów, pracowników 

utrzymania, ale przede wszystkich funkcjonariuszy SOK) na niebezpieczne zdarzenia 

z udziałem podróżnych – zarówno w pociągach jak i na terenie stacji/przystanków 

i w budynkach dworców; 

• łamanie przepisów porządkowych przez pracowników kolei. 
 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Pijani współpasażerowie podróży i brak reakcji drużyny konduktorskiej mimo zgłaszania problemu”. 
2. „Konduktor udaje, że nie widzi osób pijących alkohol. Przechodzi obok nich i boi się zwrócić uwagę 

w biały dzień. Panowie zawsze siadają na tyle pociągu i piją. Zdarzyło się, że palili papierosy w pociągu. 
Konduktor nie reaguje”. 

3. „Czasami widuję jak pracownicy drużyny konduktorskiej palą papierosy na peronie. Jest 
to niedopuszczalne, bo przykład powinien płynąć z góry…”. 

4. „Konduktorzy dają poczucie bezpieczeństwa i opieki nad podróżnymi i jest to na bardzo wysokim 
poziomie.” 

Wskazane powyżej czynniki mają charakter obiektywny i zdecydowanie wpływają na poziom 

bezpieczeństwa tak personalnego, jak bezpieczeństwa ruchu (stan taboru, akty wandalizmu 

na infrastrukturze). 

Stali pasażerowie mają często znacznie wyższy próg tolerancji na niedociągnięcia w zakresie 

wymienionych aspektów wpływających na ich bezpieczeństwo. Incydentalny klient kolei potrafi 

za to skutecznie wskazać większą liczbę mankamentów ograniczających zadowolenie i poziom 

bezpieczeństwa podczas korzystania z jej usług. 
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Ocena bezpieczeństwa 

Odrębną kwestią poddaną ocenie respondentów była ich świadomość znajomości procedur 

reagowania na sytuacje niebezpieczne. 

Większość badanych oceniła znajomość procedur na poziomie średnim (50%), ale aż 26% uznała, że nie 

wie nawet gdzie ich szukać. Tylko 24% respondentów zadeklarowało, że dobrze wie jak postępować 

w razie niebezpieczeństwa. 

Rys. 4. Ocena znajomości procedur reagowania na sytuacje niebezpieczne 

 

W badaniu nie weryfikowano obiektywnie znajomości procedur, a jedynie pytano o poczucie 

posiadania odpowiedniej wiedzy w tym obszarze. 76% respondentów nie posiada wystarczającej 

wiedzy o procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, co jest wynikiem 

niepokojącym i wymagającym pilnego podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych. 

Brak znajomości procedur postępowania w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych stanowi samo 

w sobie niebezpieczeństwo, gdyż podróżni mogą kierować się paniką i utrudniać realizację zadań 

odpowiednim służbom. Podjęcie działań zgodnie z opracowanymi schematami może ograniczyć 

zagrożenie życia i zdrowia podróżnych, w tym osób postronnych, oraz ograniczyć straty. Odrębną 

kwestią pozostaje dostosowanie uniwersalnych reguł postępowania do możliwości osób 

z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną mobilnością, a także przygotowanie praktyczne personelu 

kolejowego do świadczenia zintegrowanej i usystematyzowanej pomocy w przypadku zagrożenia. 

Osiągnięcie wysokiej skuteczności w przebiegu takich zdarzeń wymaga pełnego współdziałania 

i zintegrowania na poziomie technicznym (np. posiadanie sprawnej łączności z innymi) przewoźników, 

zarządców infrastruktury oraz służb ochrony (SOK i ochrony dworców) ze służbami właściwymi dla 

zachowania bezpieczeństwa publicznego (Policja, Straż Pożarna).  

Podsumowując należy zauważyć, że w ocenie respondentów poziom bezpieczeństwa na kolei jest 

uznawany za wysoki, co jest szczególnie istotne dla zaznaczenia pozytywnej tendencji zmniejszania się 

poczucia zagrożenia podczas podróży. Większość podróżnych nie spotkało się z niebezpiecznymi 

sytuacjami w trakcie korzystania z usług kolei, co nie zmienia faktu, że pozostają aspekty wymagające 

poprawy. Pasażerowie oczekują najczęściej reakcji personelu kolejowego na zdarzenia związane 

z interakcjami podróżnych (bójki, niewłaściwe zachowanie, spożywanie alkoholu i palenie w miejscach 

niedozwolonych).  

Rozwiązania systemowego oczekują również w zakresie sprawnego niwelowania problemów 

z awariami taboru oraz zmniejszania zatłoczenia (limity napełnienia, zobligowanie przewoźników 

do dostosowania pojemności pociągów do frekwencji). Obszarem wymagającym szczególnej troski 

pozostaje edukacja podróżnych i personelu kolejowego związana ze stosowaniem procedur 

na wypadek wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa. 
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Ocena jakości usług 

4. Ocena jakości usług kolejowych 
Na jakość usług przewozowych wpływa wiele elementów, których zakres stale się powiększa 

ze względu na rosnące oczekiwania podróżnych, jak chociażby rozwój społeczno-gospodarczy. 

Istotnie zależą one od poziomu i stylu życia pasażerów, statusu motoryzacyjnego, dotychczasowych 

doświadczeń związanych z usługami przewozowymi, jak również częstotliwości podróżowania. 

Ich postrzeganie oraz wartościowanie jest indywidulaną kwestią każdego podróżnego. 

Do podstawowych cech jakości usług przewozowych należy ich: dostępność, bezpieczeństwo, czas 

oraz koszt podróży, a także jej komfort. Oczekiwania pasażerów kolei zmieniają się w zależności 

od fazy przemieszczania i odprawy (przed, w trakcie i po zakończeniu podróży).  

W badaniu opinii pasażerów na temat jakości usług przewozowych na wstępie ustalono stosunek 

emocjonalny respondenta do kolei (lubi/nie lubi), z jakich kategorii pociągów najczęściej korzysta oraz 

jakie czynniki i w jakim stopniu mają dla niego największy wpływ na wybór kolei jako środka transportu. 

Następnie poddano ocenie ankietowanych wybrane czynniki jakości, tj.: czystość (obiektów 

infrastruktury, pociągów i toalet), komfort podróży, dostosowanie składów pociągów do frekwencji 

podróżnych, dostępność gniazdek elektrycznych oraz standard dworców/stacji. Respondenci mogli 

ponadto zgłosić swoje zastrzeżenia do konkretnych dworców lub pociągów, a także wskazać obszary 

do poprawy, które mogą wpłynąć na zwiększenie komfortu podróży.   

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że ankietowani lubią podróżować koleją – łącznie 67,3% 

respondentów wyraża w tej kwestii pozytywne zdanie, a tylko 15,1% negatywne.   

Rys. 5. Jak bardzo lubią Państwo podróżować koleją? 

 

 
Potwierdzeniem tych danych może być rosnąca od kilku lat liczba pasażerów, jak również zwiększający 

się średni dystans podróży. Zaczęto doceniać pozytywne zmiany, które zaszły na kolei: począwszy 

od modernizacji infrastruktury po większą dbałość o jakość obsługi, dostosowanie cen biletów oraz 

ogólną poprawę komfortu podróży. Kolej jest atrakcyjnym środkiem transportu nie tylko 

do miejscowości turystycznych, ale przede wszystkim codziennych dojazdów do/z pracy czy szkoły. 

 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Coraz więcej nowoczesnych pociągów, miła obsługa konduktorów, większa punktualność.” 
2. „Nowsze i szybsze pociągi na niektórych liniach, wybudowane i odnowione dworce, wiele remontów 

to bardzo poprawia komfort podróży koleją”. 
3. „Lepszy tabor, zwiększonie prędkości przejazdów a tym samym skrócenie czasu podróży”. 
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Rys. 6. Kategorie pociągów, z których najczęściej korzystają respondenci 

 

W celu ustalenia struktury przejazdów dokonano analizy najczęściej wykorzystywanych kategorii 

pociągów. Ze względu na charakter prowadzonych badań, zawężono ich podział do następujących 

kategorii: Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), pospieszny IC, pospieszny TLK, 

regionalnych – jako najczęściej rozpoznawalne przez pasażerów. Dodatkowo zawarto kategorię 

„inne”, w której mogą mieścić się nieliczne dalekobieżne pociągi komercyjne, np. superREGIO 

czy „Słoneczny”. 

Aż 55,6% respondentów najczęściej korzysta z pociągów regionalnych, a 35,4% z pociągów 

dalekobieżnych spółki PKP Intercity. Koreluje to z podanymi na wstępie raportu wynikami: 56,6% 

wszystkich respondentów podróżuje koleją codziennie (tj. przynajmniej w dni robocze), 31,8% kilka 

razy w miesiącu. Natomiast najpowszechniejszym celem podróży jest dojazd do pracy (54,5% 

ankietowanych) lub szkoły/uczelni (17,3%), a 28,2 % to inne powody, w tym 15,4% odpoczynek. 

Należy zatem uznać, że w codziennych przewozach kluczową rolę odgrywają koleje regionalne. 

Ponadto warto mieć na uwadze, że pośród wskazań pociągów regionalnych oraz tych z kategorii „inne” 

znajdują się także pociągi aglomeracyjne.   

Wybierajac środek transportu pasażerowie kierują się różnymi kryteriami w zależności od długości 

dystansu do przebycia, środków finansowych, jakie są w stanie przeznaczyć na przejazd, czasu, jaki 

mają do dyspozycji, indywidualnych oczekiwań związanych z komfortem podróży itp. Oprócz tego 

znaczącą rolę odgrywają także potrzeby i upodobania klientów, które muszą być zaspokojone 

w trakcie podróży. Mając na względzie wysoki odsetek osób lubiących kolej oraz podróżujących nią 

codziennie, niezbędne wydaje się ustalenie czynników, które mają największy wpływ na jej wybór jako 

środka transportu. 

Rys. 7. Wpływ poszczególnych czynników na wybór podróży koleją 
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Ocena jakości usług 

Najważniejszym determinantem wyboru kolei przez respondentów jest czas podróży (72,5%), 

następnie jej komfort (62,6%), cena (62,3%) i bezpieczeństwo (58,4%). Lokalizacja stacji i przystanków 

okazała się najmniej istotnym czynnikiem – 71,1% opinii określających ten aspekt jako nieistotny. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że respondentami w badaniu byli klienci kolei, posiadający 

prawdopodobnie akceptowalną dostępność do stacji/przystanków kolejowych. Dostępność ta ma 

charakter indywidualny, ale głównymi jej determinantami są: czas dojazdu i/lub odległość 

od faktycznego miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży oraz dostępność komplementarnych 

środków transportu (np. komunikacja miejska, rower) a także, coraz częściej, parking umożliwiający 

pozostawienie samochodu. 

Uzyskane wyniki nie pozwalają wyłonić istotnie dominującego czynnika mającego wpływ na wybór 

kolei jako środka transportu. Odmienne natomiast może być wartościowanie tych kryteriów przez 

pasażerów. Dla jednej osoby czynnikiem przesądzającym o wyborze kolei może być koszt podróży 

(np. studenci, osoby starsze), natomiast dla innej najistotniejszym czynnikiem będzie czas podróży 

(np. klient biznesowy). Każdy pasażer dąży jednak do podróży środkiem transportu, który spełnia 

najlepiej jego wymagania. 

Mając powyższe na uwadze należy stale doskonalić jakość usług w kolejowych przewozach 

pasażerskich. W tym celu, z powodu zmieniających się potrzeb mobilności, wskazane jest prowadzenie 

systematycznych badań preferencji podróżnych, jak również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie ofert przewozowych zawierających pożądane parametry 

jakościowe, które staną się ponadto konkurencyjne wobec innych gałęzi transportu. Wskazane jest 

opracowanie jednolitej metodologii przez wyspecjalizowane podmioty badawcze, niezależne 

od poszczególnych operatorów i zarządców infrastruktury. 

Kolejnym elementem poddanym ocenie respondentów była czystość obiektów infrastruktury 

kolejowej (dworców, peronów, przejść podziemnych, toalet), toalet w pociągach, jak również samych 

pociągów.  

Rys. 8. Ocena czystości 

 

 

Ankietowani lepiej oceniają ogólną czystość pociągów (55,0% pozytywnych ocen) niż znajdujących się 

w nich toalet (40,4% negatywnych ocen).  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1.  „Poprawia się czystość pociągów”. 
2. „W pociągach dalekobieżnych standardem staje się obecność serwisu sprzątającego w określonych 

odstępach czasu”. 
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Oceny czystości dworców, stacji, przejść podziemnych, peronów itp. w opinii badanych rozłożyły się 

niemal równomiernie na zadowolonych (34,2%), średnio zadowolonych (32,6%) i niezadowolonych 

(32,7%). Brak możliwości jednoznacznej interpretacji wyniku wskazuje na konieczność rozbicia 

w kolejnym badaniu ocenianych elementów infrastruktury na mniejsze części podlegające osobnej 

weryfikacji. 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielane w pytaniach otwartych można stwierdzić, że ankietowani 

dostrzegają poprawę czystości na kolei. Wszystko to jest zasługą zastosowania nowoczesnych 

rozwiązań, jak również wdrożonych działań systemowych, takich jak np. opracowanie Księgi 

Standardów Utrzymania Czystości na dworcach i stacjach kolejowych zarządzanych przez Grupę PKP. 

Jednak w przypadku obiektów infrastruktury kolejowej problemem wydaje się podział 

odpowiedzialności za ten aspekt pomiędzy różnych zarządców dworców i pozostałej infrastruktury 

służącej odprawie podróżnych, jak również za jej poszczególne części. Dlatego też, w przypadku starań 

tylko jednego z podmiotów, nie można w pełni zachować ogólnego pozytywnego wrażenia 

dotyczącego czystości w danej lokalizacji kolejowej – pasażerowie w większości patrzą na kolej 

całościowo (budynek dworca, przejścia podziemne, perony, pociągi). Ważne jest ustandaryzowanie 

całego procesu i nadzór nad jego realizacją w obrębie danego obiektu przez jedną osobę, która oceni 

efekty działań kompleksowo, zgłaszając ewentualne uwagi do właściwego podmiotu.  

Najwięcej uwag respondenci przekazali w odniesieniu do czystości przejść poziemnych i tras dojść 

do peronów. Głównie dotyczyły one brudnych schodów, nieuprzątniętych niedopałków papierosów, 

butelek, szkieł itp., a także nieprzyjemnego zapachu  i to również w obiektach, które zostały w ostatnim 

czasie zmodernizowane. O ile z przestrzeni dworca może korzystać mniejsza liczba podróżnych, o tyle 

każdy pasażer musi skorzystać z peronów. Mając zatem na względzie rosnące potoki podróżnych 

i znaczenie tych obiektów, należy zintensyfikować w ich rejonie działania dążące do utrzymania 

porządku i czystości.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Dworzec Lublin Północny - szkło po rozbitych butelkach w przejściu podziemnym i na schodach”. 
2. „Dworzec w Żyrardowie zapuszczony, dużo bezdomnych, na peronach i przejściach podziemnych 

wymiociny, śmieci. Warszawa Centralna coraz bardziej śmierdzi fekaliami”. 
3. „Nowo oddane przejście w Ursusie i we Włochach nie dość, że jeszcze do końca nie zrobione, to już pełne 

śmieci, wymazane bazgrołami i do tego śmierdzi moczem (w szczególności w Ursusie)”. 

Efekty stosowanych przez przewoźników standardów utrzymywania czystości w pociągach mają 

odzwierciedlenie w wynikach ankiety. Często wielu przewoźników wykonuje czyszczenie taboru na 

trzech poziomach: doraźnie (wykonywane w ciągu dnia w określonych punktach), codzienne 

oraz okresowe, zawierające już szereg kompleksowych czynności. Dodatkowo na poczucie czystości 

wpływ ma również eksploatowanie nowego taboru lub jego modernizacja – w starszych składach 

trudniej jest zapewnić czystość chociażby z uwagi na większe zużycie pewnych elementów (np. foteli, 

podłogi, muszli ustępowych).  

Pomimo pozytywnej oceny stanu czystości pociągów wciąż punktem newralgicznym pozostają toalety. 

W tym przypadku na opinię podróżnych może rzutować wiele czynników: począwszy od stanu 

higienicznego, zapachu, po dostępność papieru toaletowego i ręczników oraz mydła, a nawet wody. 

Ponadto inne wymagania i odczucia względem czystości taboru, ale również toalet, mogą mieć 

podróżni korzystający z pociągów regionalnych, jeżdżący na krótkich dystansach, niż osoby 

podróżujące pociągami dalekobieżnymi. Jedynie w tym aspekcie znaczny odsetek pasażerów wyraził 

brak zdania (10,3%), co może oznaczać, że są to osoby podróżujące na krótkich dystansach – długi czas 

podróży może sprzyjać większej częstotliwości użytkowania toalet. Ponadto w wielu składach 

pociągów regionalnych liczba toalet jest znacząco ograniczona, a nawet zdarza się, że nie ma ich wcale.  



 

 

23 

 

Ocena jakości usług 

Mając na uwadze, że czystość toalet jest czynnikiem poddawanym przez pasażerów szczególnej 

ocenie, ważne jest, aby stale kłaść nacisk na dbałość o ich należyty stan sanitarny, a także reagować 

na zgłoszenia podróżnych w tym zakresie. Pożądane jest, aby drużyny konduktorskie zgłaszały takie 

informacje do pracowników serwisów sprzątających oraz służb technicznych odpowiedzialnych 

za utrzymanie taboru.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Głównie chodzi o toalety: albo nie działają, albo czegoś brakuje, wody do rąk, papieru do rąk, czasami 
mydła”. 

2. „W pociągach duży problem stanowi brak papieru toaletowego lub do rąk, a także mydła. Mniejszy 
problem to woda, bo wodę to swoją człowiek ma czasami, aby opłukać ręce, ale mydło jest wymagane”. 

3. „BRUD w starych składach EN57 i SMRÓD z ich toalet jest straszny”. 
4. „Zły stan czystości toalet podczas podroży dalekobieżnych”. 

Należy docenić dotychczasowe starania przewoźników oraz zarządów infrastruktury dążące 

do zachowania czystości, ale potrzebna jest także szersza edukacja pasażerów i wzbudzenie w nich 

świadomości, że w pewnej mierze sami również odpowiadają za to, jak czysty jest pociąg czy obszar 

stacyjny. 

Należałoby też rozważyć wprowadzenie standardu toalet dworcowych dostępnych nieodpłatnie dla 

podróżnych (np. posiadających bilet). Jest to tym bardziej zasadne, gdyż od przewoźników pobierane 

są opłaty dworcowe, które powinny zawierać koszt świadczenia takiej usługi dla klientów 

przewoźników – analogicznie do stacji metra w Warszawie, gdzie toalety są bezpłatne.  

W celu uzyskania bardziej szczegółowych wyników, osobnej ocenie respondentów poddano ogólny 

komfort podróży wraz z usługami dodatkowymi na pokładzie pociągu, dostosowanie składów 

pociągów do rzeczywistej frekwencji podróżnych oraz standard miejsc oczekiwania na pociąg 

na stacji/dworcu.  

Rys. 9. Ocena komfortu podróży oraz usług dostępnych na pokładzie pociągów 

 

Według 42,9% respondentów komfort podróży oraz usługi dostępne na pokładzie są na dobrym 

i bardzo dobrym poziomie, 29,0% ocenia je średnio, zaś 25,1% źle i bardzo źle.  

Na poziom komfortu podróżowania wpływają takie elementy, jak: użyteczność stosowanych 

udogodnień, ergonomiczne aspekty związane z przemieszczaniem się, odpowiednia przestrzeń miejsc 

siedzących i stojących, wygodne siedzenia, estetyka wnętrza wagonu, właściwa temperatura 

powietrza, czystość, oświetlenie, ochrona przed hałasem, a także płynna jazda. Wielu respondentów 

wymieniało również pewność odbycia podróży w zaplanowanym czasie. Poczucie komfortu jest 

subiektywne i jego ocena może się różnić w zależności od długości podróży czy rodzaju kategorii 

pociągu. Pasażerowie mogą mieć inne wymagania podczas krótkiego przejazdu do pracy, a inne 

w trakcie wielogodzinnej podróży w celach biznesowych.  
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Podróżni doceniają nowe rozwiązania stosowane na pokładach wielu pociągów, takie jak rozsuwane 

automatycznie drzwi, ergonomicznie zamontowane półki bagażowe, wieszaki na rowery, szersze 

przejścia i drzwi. Zauważane są również takie detale, jak możliwość regulacji foteli czy obecne już 

w niektórych pociągach przewijaki. Wiele pozytywnych opinii ankietowani wyrazili również 

w odniesieniu do dostępności Wi-Fi w pociągach (bezpłatny dostęp do Internetu), wyświetlaczy 

pokładowych – informacja o następnej stacji, aktualnej godzinie itp., a także wprowadzeniu 

specjalnych stref ciszy. Według respondentów, komfort podróży znacznie obniżają opóźnienia 

pociągów. Nawet najbardziej dogodne warunki jazdy nie są w stanie zniwelować stresu związanego 

z opóźnieniem, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy pasażerowie nie otrzymują informacji o jego wymiarze 

i przyczynach zaistniałych komplikacji. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Cieszę się, że mogę podróżować z rowerem – jest dużo udogodnień pod tym względem”.  
2. „Fantastycznym udogodnieniem są gniazdka usb, a także dostępność Wifi w coraz większej ilości 

pociągów”.  
3.  „Uwielbiam strefę ciszy”.  
4. „Wyższy standard wagonów i nie tylko w nowych pociągach. Modernizacje również podwyższają ich 

komfort”.  

Kolejnym aspektem, który wciąż wpływa negatywnie na komfort podróży jest niedostosowanie 

temperatury wewnątrz składu pociągu do ogólnych warunków atmosferycznych. Najwięcej uwag 

zostało skierowanych w odniesieniu do braku klimatyzacji w pociągach lub dużej jej awaryjności. 

Jest to szczególnie problematyczne w momencie dużego zatłoczenia w pociągach w miesiącach letnich 

i braku możliwości otwarcia okien. Wielu respondentów określiło takie sytuacje jako zagrażające ich 

życiu. Brak ogrzewania w zimie również powodował ogromny dyskomfort podróżnych. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „SKM – klimatyzacja skierowana jest idealnie na czubek głowy pasażerów i jest fatalnie regulowana 
(w upały noszę dodatkowo marynarkę tylko po to, żeby w pociągu na siebie założyć, a i tak jest zimno)!!!” 

2. „Niektóre pociągi nie posiadają klimatyzacji, co przy obecnym tłoku w pociągach znacznie obniża 
komfort jazdy i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. zasłabnięć). Nie można chociażby 
otworzyć okna, aby zminimalizować panujący w pociągu dyskomfort wywołany wysoką temperaturą”. 

3. „Jeżeli na dworze występują temperatury ujemne nie zawsze działa ogrzewanie. Natomiast jak jest 
w okolicach 5 stopni ciepła ogrzewanie jest rozkręcone na maksa. Przy przepełnionym pociągu jest 
to uciążliwe i bardzo często śmierdzi. Obsługa nie potrafi dostosować temperatury wewnątrz składu. 
Latem nie jest lepiej w nieklimatyzowanych pociągach – jest duszno i śmierdzi”. 

Wraz z rozwojem techniki i coraz powszechniejszym użytkowaniem różnego rodzaju sprzętu 

elektronicznego, nieodzownym elementem stała się dostępność gniazdek elektrycznych w pociągach. 

Tylko 25,08% respondentów określa ją dobrze i bardzo dobrze, a dla 41,4% badanych jest ona 

niewystarczająca. Biorąc pod uwagę ilość taboru, jaki został zakupiony lub zmodernizowany 

w ostatnich latach, można uznać, że nie przewidziano w pełni tej potrzeby u pasażerów. 

Ważnym czynnikiem rzutującym na komfort podróży jest dostępność poszczególnych usług 

na pokładzie pociągu. Począwszy od możliwości bezproblemowego zakupu biletu, uzyskania 

potrzebnej informacji, po usługi gastronomiczne. Szczególne znaczenie ma tutaj dostępność usług 

gastronomicznych podczas podróży długodystansowych. Wielu respondentów zwracało uwagę 

na sytuacje, kiedy na stronie przewoźnika deklarowano dostępność wagonu restauracyjnego, 

a w rzeczywistości nie było go w składzie pociągu. Pozytywnie oceniany jest poczęstunek 

kawą/herbatą w trakcie przejazdu, jednak wiele słów krytyki ankietowani wyrazili w odniesieniu 

do jakości obsługi gastronomicznej.  Nieodzowny w dobie internetu staje się także dostęp do Wi-Fi 
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oraz dbałość o zapewnienie odpowiednio silnego i stabilnego sygnału sieci GSM, np. poprzez montaż 

w wagonach wzmacniaczy zasięgu telefonicznego.  

Inne są wymagania w odniesieniu do komfortu podróżowania w komunikacji dalekobieżnej 

i regionalnej -różnią się głównie w odniesieniu do wyposażenia czy zagospodarowania przestrzeni 

taboru. Takie elementy jak punktualność, komfort termiczny, czystość, dostępność i funkcjonalność 

taboru dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności ruchowej są niezmienne bez 

względu na kategorię pociągu czy długość podróży, dlatego też należy bezwzględnie dbać o ich 

zapewnienie.  

Przewoźnik lub organizator transportu zbiorowegodokonując zakupu nowego taboru należy 

uwzględnić potrzebę różnorodnego ukształtowania przestrzeni dla pasażerów. W pociągach 

regionalnych z uwagi na charakter przewozów powinny to być wydzielone miejsca dla osób z większym 

bagażem, specjalne przedziały dla osób z rowerami i wózkami ewentualnie oddzielne przedziały, 

przeznaczone tylko do przewozu rowerów. W pociągach dalekobieżnych należy zadbać 

o wyposażenie, umożliwiające wykorzystanie czasu podróży np. na pracę (specjalnie dostosowane 

stoliki, zamykane szafki na sprzęt komputerowy itp.). Chcąc pozyskać nowych klientów dla kolei, 

należy położyć także nacisk na lepszą dostępność i funkcjonalność wyposażenia pociągów 

w udogodnienia dla rodzin z dziećmi, np. obecność przewijaków w każdym pociągu, zastosowanie 

siedzeń dla dzieci z regulowaną wysokością itp.  

Bardzo ważnym aspektem, wpływającym także na komfort podróży, jest dostosowanie pojemności 

pociągów do rzeczywistej frekwencji podróżnych. 

Rys. 10. Ocena dostosowania składów pociągów do wielkości potoków pasażerskich 

 

Aż 64,6% respondentów negatywnie ocenia dostosowanie składów pociągów do wielkości potoków 

pasażerskich, a tylko 16,2% postrzega ten aspekt bardzo dobrze i dobrze. Ankietowani zwrócili uwagę 

nie tylko na dostępność miejsc siedzących podczas podróży pociągiem, ale również na liczbę miejsc 

stojących. Sytuacje związane z przepełnieniem składów są dla pasażerów bardzo uciążliwe, 

np. znacznie utrudniają przemieszczanie się podróżnych po pokładzie pociągu, ponadto powodują 

również ogólny dyskomfort i brak poczucia bezpieczeństwa. Wielu ankietowanych określało takie 

przypadki jako mogące powodować zagrożenie życia. Tłok może na przykład opóźniać ewentualną 

akcję ewakuacyjną. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Podróże z Warszawy w piątek i powrót w niedziele – ogromna ilość biletów bez miejscówek, 
w rezultacie tłok przy drzwiach – stwarza to pewne niebezpieczeństwo oraz trudno ‘dopchać się’ 
do własnego miejsca”. 

2. „Puszczane są za krótkie składy, przez co tworzy się tłok i przy hamowaniu łatwo o kontuzję, bo nawet 
nie ma jak trzymać się poręczy czy fotela”. 

3. „Wysokie temperatury, brak klimatyzacji, tłok – ryzyko omdleń”. 
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Dyskomfort pasażerów związany z nadmiernym zatłoczeniem w pociągu przeradza się wielokrotnie 

w poczucie niesprawiedliwości – zdarzają się przypadki, w których pasażerowie pierwszej klasy, 

pomimo wyższej odpłatności za bilet, również podróżują w ścisku, ponieważ zajęte są korytarze 

i przedsionki tych wagonów, co utrudnia swobodne poruszanie się po nich (np. wyjście do toalety, 

wagonu gastronomicznego itp.). Są to sytuacje przez nich nieakceptowane, nawet jeśli podróżni z klasy 

drugiej nie zajmują w wagonach wyższej kategorii miejsc siedzących. 

Wskazywanym przez podróżnych problemem nie są tylko nadmiernie zatłoczone składy pociągów 

dalekobieżnych w okresach okołoświątecznych czy przed/po weekendzie, ale coraz częściej podobne 

warunki podróży w pociągach regionalnych, w tym również aglomeracyjnych, kursujących w godzinach 

szczytów komunikacyjnych. Wyniki badań wskazują, że pasażerowie chętnie wybierają kolej. Pomimo 

aktualnie pozytywnej tendencji zwiększania się liczby podróżnych, przewoźnicy mogą w dalszej 

perspektywie tracić klientów z powodu zniechęcenia ich standardem przewozów, brakiem reakcji 

na rzeczywisty popyt lub powtarzającymi się przypadkami braku fizycznej możliwości wejścia 

na pokład ze względu na nadmierne przepełnienie składu. Mając na względzie nie tylko komfort 

podróży, ale również bezpieczeństwo pasażerów, należy dokładnie planować zestawienia pociągów, 

w tym długofalowo, uwzględniając przy tym chociażby doświadczenia z podobnego okresu minionych 

lat i zakładając ogólną tendencję związaną z utrzymującymi się w całym kraju wzrostami potoków 

podróżnych. 

Nieodzownym elementem podróży jest faza odprawy pasażerów na stacji, dlatego tak istotny jest 

standard miejsc oczekiwania na pociąg. W związku z tym ocenie respondentów poddano również ten 

element.  

Rys. 11. Ocena standardu oczekiwania na pociąg na stacji/dworcu 

 

Ankietowani, odpowiadając na pytanie o ogólną ocenę standardu oczekiwania na pociąg, w prawie 43% 

wskazali na odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”. Jedynie 24,2% badanych pozytywnie odniosło się do tej 

kwestii. Wysoki, bo ponad 31% odsetek osób oceniających standard miejsc służących odprawie 

podróżnych na średnim poziomie wskazuje, że nie wszystkie elementy spełniają oczekiwania 

i potrzeby pasażerów. 

Dla podróżnych liczy się nie tylko ogólny stan dworca (łącznie z wyglądem zewnętrznym) 

i przylegających do niego terenów, ale również łatwość poruszania się po stacji, dogodne dojścia 

do peronów (w tym windy, schody ruchome, pochylnie), dostępność miejsc siedzących 

czy zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Nie bez znaczenia pozostają również 

udogodnienia uzupełniające, takie jak: toalety, przechowalnie bagażu, dostęp do usług komercyjnych 

(handlowe, gastronomiczne) – zwłaszcza w lokalizacjach charakteryzujących się dużą wymianą 

pasażerów. 

Wielu respondentów zwracało uwagę na zbyt małą liczbę istniejących dworców oraz wyłączenie wielu 

z nich z użytkowania, co uniemożliwia komfortowe schronienie się przed niekorzystnymi warunkami 
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atmosferycznymi. Niezadowalające zdaniem ankietowanych są wygląd, czystość i estetyka większości 

funkcjonujących budynków dworcowych, nawet tych niedawno zmodernizowanych, wskazując 

na takie negatywy jak: potłuczone szkło, przepełnione kosze na śmieci, graffiti, pleśń na ścianach, 

odpadające kawałki tynku czy brudne podłogi. Można domniemać, że większość opisanych wyżej 

negatywnych przypadków utrzymania badani doświadczyli na dworcach niezmodernizowanych. Także 

takie czynniki, jak brak czynnych toalet na wielu dworcach, ich niski stan higieniczny lub konieczność 

dodatkowej opłaty za użytkowanie stanowią dla pasażerów element, który negatywnie wpływa 

na ocenę miejsc oczekiwania na pociąg. Zdarzają się również przypadki, kiedy toalety są czynne tylko 

w ściśle wyznaczonych godzinach, często nieuwzględniających rozpiętości czasowej kursowania 

pociągów przez daną stację, lub zamykane na klucz, po który należy zgłosić się do kasy biletowej, 

co może być wysoce krępujące. 

Problematyczną kwestią bywa również brak dostępności lub zbyt mała liczba miejsc siedzących 

w poczekalni. Aspekt ten szczególnie doskwiera podróżnym na dużych stacjach węzłowych, na których 

odprawiana jest duża liczba podróżnych. W niektórych poddanych modernizacji dworcach 

futurystyczne rozwiązania architektoniczne przewidują jedynie kilka miejsc siedzących, zaś ich zajęcie 

wraz z bagażem utrudnia dostęp lub przejście innym pasażerom.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Dworzec Warszawa Gdańska – metalowe, niewygodne ławki w poczekalni”.  
2. „Katowice – tak naprawdę tam nie ma dworca. Jest postawionych kilka siedzeń dla pasażerów pomiędzy 

kawiarnią a innym punktem gastronomicznym. Żeby z tych siedzeń dostać się do kas biletowych trzeba 
przechodzić pomiędzy ludźmi z kawą a ich stolikami. Czuję się jak w galerii handlowej, gdzie podróżny 
jest złem koniecznym, a nie głównym punktem zainteresowania architekta. Kraków Główny – tu jest 
jeszcze gorzej niż w Katowicach. Rozplanowanie przestrzeni jest skandaliczne. Pasażerowie siedzą 
na schodach, które prowadzą na perony, przez co w razie niebezpieczeństwa pasażerowie nie mogą 
bezpiecznie ewakuować się, dlatego, że ludzie tarasują przejście. A dlatego siedzą na schodach, 
bo na peronach nie ma miejsca gdzie można schować się przed zimnem. Funkcje poczekalni spełniają 
schody, ponieważ poczekalnia jest schowana w takim miejscu, że pasażerowie nie są w stanie jej znaleźć, 
bo każde wejście, które prowadzi na dworzec jest tak naprawdę wejściem do galerii handlowej i pasażer 
nie wie, kiedy wchodzi na dworzec. Główny korytarz nie różni się niczym od pasażu w galerii. Katowice 
i Kraków Główny, jakby nie było jedne z największych stacji pasażerskich, to wielkie galerie handlowe, 
które z przymusu, gdzieś z boku mają doklejonych kilka kas i siedzeń dla pasażerów. Pozostałe dworce, 
takie jak Chrzanów czy Trzebinia, pomimo że są tam budynki dworcowe, dworcami nie są. Brak 
poczekalni (w Trzebini jest opanowana przez bezdomnych), kas biletowych. Na wszystkich dworcach 
brak jest oznaczeń służących wszystkim podróżnym. Liczą się szyldy sklepów, a nie informacja dla 
pasażerów”. 

3. „Stacja Borowa Oleśnicka – brak toalet, brak miejsca do schowania się podczas deszczu (budynek dworca 
cały zaszczurzony oraz w odchodach), droga dojazdowa do tej stacji jest w stanie gorzej niż tragicznym 
(naprawdę można sobie urwać zawieszenie; jest to droga należąca do PKP). Brak tablicy elektronicznej 
informującej o odjazdach, perony przez starą kostkę zapadają się, a podczas deszczu są strasznie śliskie, 
co powoduje, że przy chwilowej nieuwadze może dojść do tragedii. Brak jakiegokolwiek chodnika między 
drogą dojazdową a wejściem na stację kolejową, brak kamer, brak oświetlenia na drodze dojazdowej, 
budynek stacji jak i perony oraz droga dojazdowa wymagają jak najszybszej interwencji!”. 

Ankietowani wskazali również na potrzebę odpowiedniego dostosowania przejść na perony, 

począwszy od odpowiedniej szerokości drzwi dworcowych, po stosowanie pochylni, schodów 

ruchomych czy wind. Ma to znaczenie nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale również 

podróżnych z walizkami, matek z wózkami dziecięcymi ) czy osób podróżujących z rowerami. Ponadto 

stosowanie pochylni stanowi alternatywę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się 
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w przypadku, gdy nastąpi np. awaria windy. Dlatego tak ważne jest uwzględnianie różnych rozwiązań 

podczas fazy projektowania budowy lub modernizacji obiektów stacyjnych.  

Jednymi z najczęściej wymienianych niedogodności związanych z oczekiwaniem na pociąg jest brak 

wiat na peronach lub ich zaprojektowanie w sposób uniemożliwiający pełnienie podstawowej funkcji, 

tj. ochrony przed wiatrem czy deszczem. Również brak odpowiedniego oświetlenia peronów czy dróg 

dojścia do nich obniża nie tylko komfort oczekiwania na pociąg, ale także poczucie bezpieczeństwa. 

Dodatkowo pasażerowie wskazywali na brak wystarczającej liczby miejsc do siedzenia na peronach, 

zły stan ławek lub ich niedogodną lokalizację, np. na skraju peronu. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Dworce kolejowe po modernizacji wyglądają tak samo szaro, ponuro, a „nowoczesne” wiaty 
peronowe prawie w ogóle nie osłaniają przed deszczem i wiatrem, ponieważ są za wysoko”. 

2. „Warszawa Toruńska – za mało koszy. Ławki i kosze są pod wiatą, a żaden pociąg tam nie dojeżdża. 
Pociągi zatrzymują się pod wiaduktami, czyli ławki i kosze też powinny się tam znajdować”. 

3. „Dworzec w Żyrardowie jest tragicznie zarządzany. Często na ławkach siedzą bezdomni lub osoby 
spożywające duże dawki alkoholu. Ławki na peronach są metalowe, przez co nie da się rano na nich 
usiąść (są bardzo zimne, nie mówiąc już o tym jak to wygląda w zimie). Perony są bardzo źle 
odśnieżane, windy nie działają notorycznie”. 

Uuwagi respondentów dotyczące standardu miejsc oczekiwania na pociąg wskazują, że komfort 

podróży, jako złożonego procesu, zostaje obniżany już na etapie odprawy. Część z tych niedogodności 

można zniwelować w dość łatwy i szybki sposób, np. poprzez udostępnienie toalet czy większą dbałość 

o czystość. Wymaga to zaangażowania zarządów dworców oraz świadomości, jak dużą rolę 

dla komfortu podróżnych pełnią podejmowane przez nich działania lub ich brak. 

Najbardziej niepokojącym faktem jest liczba zastrzeżeń ankietowanych kierowanych w odniesieniu 

do dużych i znaczących dla ruchu kolejowego dworców – głównie w Warszawie.  
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Ocena jakości usług 

Tab. 1. Przykłady uwag do konkretnych dworców/stacji 

Nazwa dworca Uwagi respondentów  

Warszawa Zachodnia 

• mała liczba miejsc siedzących na dworcu oraz na peronach  
• przejścia peronowe są brudne i zaniedbane 
• bardzo śliska podłoga, dodatkowo liczne ubytki płytek podłogowych 
• brak schodów ruchomych lub wind na perony utrudnia przemieszczanie 

się z bagażami 
• zniszczona nawierzchnia peronów, cieknące dachy wiat peronowych 
• dworzec nie jest w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością 

oraz np. osób z wózkami dziecięcymi   
• niewystarczająca ilość elektronicznych tablic odjazdów/przyjazdów 

 

Warszawa 
Wschodnia 

• mała liczba miejsc siedzących w poczekalni i na peronach 
• brak wind na perony 
• zbyt mała ilość biletomatów  
• brak podjazdów dla wózków dziecięcych oraz rowerów  

Warszawa Centralna 
• mała liczba miejsc siedzących na peronach  
• dworzec jest brudny i panuje tam nieprzyjemny zapach 
• przeciekający dach  

Warszawa 
Śródmieście 

• niewystarczająca liczba miejsc siedzących 
• nieprzyjemny zapach, zwłaszcza w ciepłe dni 
• duszno 

 

Warszawa Ochota 

• niewystarczająca liczba miejsc siedzących 
• bardzo brudna toaleta i teren stacji 
• cieknące rynny 
• brak windy lub podjazdu dla wózków 

Łódź Fabryczna 
 

• częste awarie schodów ruchomych 
• brudne klatki schodowe prowadzące na parking 
• mokre podłogi podczas opadów  

Poznań Główny 

• brudny 
• brak przejrzystych ciągów komunikacyjnych i łatwości w dotarciu 

z budynku dworca na perony 
• niedziałające schody ruchome 
• zbyt mała poczekalnia na dworcu  

Kraków Główny 
• brak ławek dla oczekujących na peronach 
• niewygodne miejsca siedzące w hali dworca 

Katowice 

• zatracenie funkcji dworca na rzecz centrum handlowego 
• metalowe, bardzo niewygodne i zimne ławki 
• zbyt mała liczba miejsc siedzących 
• awaryjna platforma dla wózków inwalidzkich  

Dworce w dużych miastach, a w szczególności najważniejsze węzły przesiadkowe powinny być 

wizytówką kolei oraz uwzględniać najnowsze rozwiązania dostosowane do potrzeb pasażerów. 

Niedopuszczalne jest, aby pasażerowie borykali się w takich miejscach z najprostszymi z pozoru 

czynnościami, jak przemieszczenie się na peron z walizką lub wózkiem dziecięcym.  
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Dostosowanie do potrzeb 
PRM 

5. Ocena poziomu dostosowania transportu kolejowego 
do potrzeb osób o ograniczonej mobilności 

Jednym z kluczowych tematów badania była ocena poziomu dostosowania transportu kolejowego 

w Polsce do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM). 

Zgodnie z przepisami  państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wprowadzić 

odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz techniczne, zapewniające niedyskryminujący dostęp 

do tej gałęzi transportu dla podróżnych z ograniczoną mobilnością. 

Celem wprowadzonych przepisów jest pełne wyeliminowanie barier architektonicznych 

oraz wyposażenie infrastruktury kolejowej służącej odprawie podróżnych, punktów ich odprawy 

(kasy, informacje, poczekalnie) oraz taboru w urządzenia ułatwiające dostęp wszystkim grupom 

podróżnych, niezależnie od ich sprawności fizycznej. 

Podejmowane od lat działania zarówno przez zarządców infrastruktury (kolejowej i dworcowej), 

jak i przewoźników poddano ocenie ankietowanych w zakresie ich dostępności, skuteczności i jakości 

oraz komfortu obsługi. Działania podejmowano poprzez niwelowanie barier, np. likwidację schodów 

na rzecz pochylni, wprowadzania linii dotykowych, doposażanie stacji i przystanków kolejowych 

w windy i platformy pionowe lub schodowe oraz zakup nowoczesnego taboru niskopodłogowego, 

który umożliwia dogodny dostęp dla większości osób z ograniczeniami ruchowymi poprzez 

zniwelowanie różnicy wysokości podłogi pojazdów z wysokością peronów2. W przypadku pojazdów 

zespolonych starszej generacji oraz klasycznych wagonów konieczne jest doposażanie ich 

w podnośniki oraz zmiana układu wnętrza – w tym toalet. Zmiany te następują podczas modernizacji 

pojazdów w ramach napraw głównych i napraw poszerzonych (P4 i P5). 

Wszystkie zmiany służące pokonaniu barier architektonicznych muszą być wspierane odpowiednią 

organizacją przewozu (informacja, zakup biletu, wybór właściwego miejsca itp.), ale bardzo często 

również asystą. Usługa asysty powinna obejmować osoby z tymi rodzajami niepełnosprawności, które, 

pomimo likwidacji wyżej wymienionych barier, nie mogą samodzielnie dostać się do: budynku dworca, 

na peron czy do pociągu. Newralgiczna jest w tym przypadku organizacja przesiadek i dotrzymanie 

skomunikowań (oczekiwania wzajemnego pociągów). 

Wszystkie aspekty korzystania z kolei przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się znalazły 

odzwierciedlenie w pytaniach ankiety. 

Pomimo wielomiliardowych inwestycji zarówno infrastrukturalnych, jak i taborowych, system 

transportowy jako całość jest przez respondentów oceniany negatywnie. 

Na pytanie o ocenę dostępności kolei do potrzeb osób o ograniczonej mobilności tylko 16% 

respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnych, oceniając dostosowanie jako dobre lub bardzo 

dobre. Aż 30% ankietowanych uważa, że wciąż jest z tym źle, 33% nie ma zdania, zaś 20% ocenia ten 

aspekt na poziomie średnim. Wyniki te wskazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia.  

 

 

 

                                                                            

2 Należy zwrócić uwagę na fakt występowania na sieci PKP PLK S.A. różnych wysokości peronów. 
Mimo istnienia obecnego standardu 550 i 760 mm, wciąż spotyka się perony o mniejszej wysokości. 
Wymusza to stosowanie ramp/wind nawet w pojazdach niskopodłogowych. 
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Rys. 12. Ocena dostosowania kolei do potrzeb PRM 

 

 

Powyższe odpowiedzi należy skorelować również z wynikami dotyczącymi pytania o częstotliwość 

korzystania z udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, 

które było zadane jedynie tym spośród respondentów, którzy określili się jako osoby należące 

do szeroko rozumianej grupy PRM. Aż 89% z nich wskazuje, że nie korzysta z tego typu rozwiązań, 9% 

robi to sporadycznie, a tylko 2% często3. Oznacza to, że większość badanych oceniła jedynie istnienie 

pewnych elementów służących wsparciu PRM, mimo niekorzystania z nich i braku wiedzy czy i w jaki 

sposób urządzenia te oraz mechanizmy pomocy (np. asysta pracowników kolei) realnie pomagają 

w podróżowaniu osobom z ograniczeniami mobilności. 

 

Aby uzyskać ocenę poszczególnych elementów systemu wsparcia podróży osób 

z niepełnosprawnościami, przedstawiono respondentom bardziej szczegółowe pytania.  

                                                                            

3 Co nie jest do końca prawdą, ponieważ gdyby zapytać, czy osoba badana korzystała kiedykolwiek 
z pochylni lub windy, np. podczas przemieszczania się z ciężką walizką, to rozkład odpowiedzi mógłby 
być znacząco odmienny. Odpowiadając na to pytanie respondenci klasyfikowali siebie jako osoby bez 
niepełnosprawności, czemu dawali wyraz wskazując odpowiedź negującą korzystanie z urządzeń 
służących obsłudze PRM. 
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Dostosowanie do potrzeb 
PRM 

Dostępność kolei dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oceniano odrębnie dla dworców 

(budynków stacyjnych służących odprawie podróżnych), peronów, pojazdów kolejowych oraz 

udogodnień technicznych wspomagających pokonywanie barier architektonicznych. 

Respondenci najgorzej ocenili dostosowanie peronów (60% odpowiedzi negatywnych i bardzo 

negatywnych), a najlepiej ocenili dostosowanie dworców (ponad 26% ocen pozytywnych). 

Niestety, zestawiając udzielone odpowiedzi do analizy porównawczej, wyraźnie rysuje się negatywna 

ocena we wszystkich ocenianych aspektach na poziomie od 45-60%, przy odpowiedziach pozytywnych 

na poziomie rzędu 20-26%. Równomierna ocena średnia na poziomie 20-28% wskazuje stabilność 

oceny w ujęciu systemowym.  

Rys. 13. Ocena dostosowania kolei do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 

 

Zaskoczeniem może być niska ocena udogodnień technicznych, które działając skutecznie powinny 

likwidować bariery i być oceniane jednoznacznie wysoko. Na podstawie odpowiedzi udzielonych na 

pytania otwarte dotyczące organizacji przewozu i rozwiązań technicznych udzielono szereg 

negatywnych opinii nt. funkcjonowania przedmiotowych udogodnień. Szczególnie krytykowane są 

platformy pionowe, które wymagają obsługi świadczonej przez osoby trzecie. Zarówno platformy 

pionowe, jak i windy krytykowane są ze względu na ich wysoką awaryjność, oznaczającą brak pewności 

skutecznego i samodzielnego dostania się na peron, a dalej do pociągu. Respondenci zwracają uwagę, 

że samo istnienie urządzeń nie oznacza ich prawidłowego funkcjonowania, co utożsamiane jest 

z niedostatecznym poziomem ich serwisowania. 

Wysoki odsetek zadowolonych z dostosowania dworców należy interpretować jako pozytywną 

reakcję na postępujący proces modernizacji budynków stacyjnych.  

Najniżej oceniane jest dostosowanie największych stacji w kraju. Czołowe miejsce wśród negatywnych 

opinii zajmują stacje w stolicy. Najgorzej (39 wskazań spośród 279 odpowiedzi na pytanie otwarte 

dotyczące infrastruktury lub pociągu, do którego respondenci mają zastrzeżenia) oceniana jest stacja 

Warszawa Zachodnia, gdzie respondenci wskazują na brak wind, awaryjne platformy pionowe 

wymagające obsługi asystentów, zdekompletowane linie dotykowe służące osobom 

z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz brak odpowiedniej przestrzeni służącej do oczekiwania 

na pociągi (zaledwie kilka ławek w hallach obu dworców, po obu stronach torów, pomimo że jest 

to jedna z największych stacji w kraju). 
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Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Warszawa Zachodnia (nowy dworzec) – mnóstwo niefunkcjonalnych rozwiązań, brak miejsca, 
złe toalety dla osób na wózku, źle poprowadzone linie prowadzące, odbijająca światło informacja 
stała, brak kontrastów”. 

2. „Warszawa Zachodnia – kiepskie rozwiązanie platform na perony. Osoby zdrowe, ale ze złamaniami 
lub problemami zdrowotnymi ograniczającymi sprawność ruchową mają problem z asystą, a już przy 
zmianie peronu na który wjedzie pociąg nie ma żadnej”. 

3. „Warszawa Wschodnia!!! Trzeci dworzec pod względem liczby pasażerów i nikt nic tam nie robi, aby 
można było WJECHAĆ jakoś na peron!”. 

Podobne oceny dotyczą stacji Warszawa Wschodnia (36 wskazań) i przystanku Warszawa 

Śródmieście (25 wskazań), a jedynie niewiele wyższe noty otrzymuje Warszawa Centralna 

(15 wskazań), która mimo posiadania wind i pochylni jest nieprzyjazna z uwagi na zastosowany tam 

sposób powiązania przestrzeni peronowej z dworcową oraz utrudniony dostęp do tkanki miejskiej, 

w tym w szczególności wielu przystanków komunikacji miejskiej. 

Poza Warszawą bardzo negatywnie oceniana jest stacja Poznań Główny (skomplikowane powiązanie 

części zachodniej ze wschodnią i dworcem) służąca, w ocenie podróżnych, bardziej jako centrum 

handlowe niż miejsce odprawy i oczekiwania dla pasażerów. 

Również negatywnie jest oceniane dostosowanie głównej stacji w Gdańsku, lecz należy wziąć pod 

uwagę, że obecnie trwają w tej lokalizacji intensywne prace modernizacyjne, których celem jest 

również niwelowanie barier architektonicznych. Z tego względu ocena podróżnych wskazuje 

na rozwiązania z okresu przejściowego (zazwyczaj wiążącego się z jeszcze większymi utrudnieniami 

w porównaniu do stanu sprzed rozpoczęcia prac), a nie sytuacji docelowej. 

Wiele mniejszych stacji i przystanków jest wymienianych jako przykłady niedostosowania do potrzeb 

PRM. Wskazano m.in. długotrwałe ograniczenie dostępności podczas prac modernizacyjnych 

i bezpośrednio po ich zakończeniu (np. wznowienie ruchu kolejowego przy niedopuszczonych do 

eksploatacji windach). Taka sytuacja dotyczyła np. przystanków na modernizowanej linii nr 447 

pomiędzy Warszawą Zachodnią a Grodziskiem Mazowieckim. Podobną krytykę spotkała sytuacja na 

linii obwodowej w Warszawie, gdzie pomimo zmodernizowania istniejących lub zbudowania nowych 

przystanków niepełnosprawni wciąż borykają się z niedziałającymi windami czy schodami ruchomymi. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Pilawa. Dworzec w remoncie i brak jakiejkolwiek możliwości korzystania przez osoby na wózku”. 
2. „Warszawa Gołąbki z wysokimi, niebezpiecznymi schodami na niekonserwowaną i skorodowaną 

kładkę dla pieszych”. 
3. „Warszawa Olszynka Grochowska. Brak podjazdów. Wejście na peron z wózkiem dziecięcym jest 

niemożliwe”. 

Ocena jakości dostosowania pociągów nie zależy wprost od relacji podróży, przewoźnika,  lecz od 

taboru, z którego najczęściej korzysta ankietowany. Osoby podróżujące w aglomeracjach (poza 

Trójmiastem) najwyżej oceniają jakość dostosowania pojazdów kolejowych. Koreluje to 

z zaawansowaniem modernizacji i zakupu pociągów zespolonych, które w większości trafiają 

do obsługi dużych aglomeracji. 

Podróżni zauważają pozytywne zmiany w wyposażaniu taboru w niską podłogę, przestronne toalety, 

bardziej funkcjonalnie zaprojektowaną przestrzeń, ale wciąż wiele uwag dotyczy obsługi podnośników 

dla osób poruszających się na wózku, które często nie są uruchamiane przez obsługę pociągów 

ze względu na ich awaryjność i zagrożenie skutecznym unieruchomieniem całego składu. 
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Dostosowanie do potrzeb 
PRM 

Cytat z odpowiedzi respondentów: 

1. „Platformy najazdowe mają często kształt pochylni narciarskiej przez niedostosowane dworce 
w małych miejscowościach. Np. na trasie Bydgoszcz-Chełmża na stacji Bydgoszcz Fordon, gdy obsługa 
pociągu rozłoży platformę dla wózków muszą mnie wpychać pod nią 2 osoby, bo najazd ma prawie kąt 
prosty. Problemem są także ludzie z rowerami przez których nie ma gdzie stanąć wózkiem. Brakuje 
konkretnych oznaczeń, piktogramów, że tutaj jest miejsce tylko i wyłącznie dla osoby na wózku”. 

Żadne rozwiązania techniczne, stosowane obecnie na kolei w Polsce, nie eliminują bariery różnic 

wysokości peron-pojazd, gdy powierzchnia peronu znajduje się znacznie powyżej podłogi pojazdu 

(wysokie perony w głównych aglomeracjach, np. na linii średnicowej w Warszawie). Podróżni skarżą 

się też na duże odstępy pomiędzy peronami i wejściem do pociągów, co jest szczególnie dotkliwe 

w przypadku peronów zlokalizowanych na łuku, gdzie poszerzenie – różnica miedzy skrajnią taboru 

a skrajnią budowli – jest zdecydowanie większa i niosąca ryzyko wypadków. 

Odrębnie poddano ocenie usługę asysty, którą zapewniają zarządcy infrastruktury peronowej, 

dworcowej oraz przewoźnicy. 

Prawie 76% respondentów nie korzystało z usług asysty zapewnianej przez podmioty kolejowe.  

Spośród 628 odpowiedzi udzielonych na pytanie o ocenę usługi asysty na dworcu, przy wsiadaniu 

i wysiadaniu z pociągu oraz podczas przejazdu na jego pokładzie aż 56-59% stanowiły odpowiedzi 

„nie mam zdania”. Pozostałe wyniki przedstawia poniższy wykres. 

Rys. 14. Ocena usługi asysty 

 

Respondenci oceniają raczej negatywnie oferowaną usługę asysty, szczególnie na dworcach (47,5%). 

Najlepiej oceniana jest asysta podczas przejazdu pociągiem – 40% odpowiedzi pozytywnych wobec 

39% negatywnych. Wysoki odsetek stanowiły odpowiedzi uznające jakość usługi na poziomie średnio 

zadowalającym.  

17% respondentów wymagających pomocy zwróciło się o nią z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin 

(warunek dla zorganizowania skutecznej podróży osobie z niepełnosprawnością wynikający 

z przepisów unijnych), a 6% ankietowanych uczyniło to w czasie krótszym niż 48 godzin. Udzielone 

odpowiedzi wskazują, że wciąż asysta nie jest usługą oferowaną na poziomie zadowalającym większość 

ankietowanych. 

Podróżni korzystający z usługi asysty mieli najwięcej zastrzeżeń do braku obecności asystentów 

w określonym miejscu i czasie mimo uprzedniego zgłoszenia. Krytykowano często brak 

odpowiedniego przeszkolenia osób świadczących usługę asysty co do sposobu udzielania pomocy 

w sposób skuteczny i bezpieczny dla wszystkich uczestników zdarzenia. Ponadto wskazywano, 

że wciąż trudno jest znaleźć informację o numerach telefonów, pod które należy zgłaszać asystę. 

Postulowane jest zatem przygotowanie jednego źródła informacji, z aktualizowanymi danymi 
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o kontaktach oraz faktycznym stanie urządzeń wspomagających dostanie się podróżnego 

„do” i „z” pociągu.  

 Cytat z odpowiedzi respondentów: 

1. „(…) Asysta często nie zjawia się mimo wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia nie mają. A nawet jeden 
pan z SOK mówił żeby następnym razem dzwonić na nr, który jest napisany w miejscu spotkania /zbiórki 
i którego nie znam nadal, bo na stronie PKP go nie ma”. 

Niepokoją również sygnały o braku udzielania pomocy.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Całkowite odmowy SOK w pomocy w dostaniu się wózka na perony w Legnicy, dotyczy to również 
ochrony z dworca w tym mieście. Pracownicy nie są wystarczająco przeszkoleni. Bywa, że w ostatniej 
chwili odmawiają pomocy”. 

2. „Wolą wnosić, zamiast użyć sprzętu lub jest go brak”. 

Oczywiście sygnały takie jak powyżej trudno rozpatrywać jako problem systemowy, gdyż mogły być 

to zdarzenia o charakterze incydentalnym lub zwykłe nieporozumienia. Ze względu na brak 

szczegółowych informacji nie można ich zbadać. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. "Na pewno przydatna jest rosnąca empatia personelu kolejowego, nawet niedostosowany tabor 
czy infrastruktura peronowo-dworcowa nie musi wtedy stanowić bariery." 

2. „Zauważam bardziej przyjazne klientowi traktowanie go, pojawienie się dodatkowych osób do pomocy 
(chociażby asysty dworcowe dla osób niepełnosprawnych).” 

3. „Coraz więcej pracowników kolei jest przeszkolonych do obsługi osób z niepełnosparwnościami”.  

Podsumowując subiektywną ocenę jakości dostosowania kolei do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

oraz ograniczoną możliwością poruszania się dokonaną przez uczestników badania należy zauważyć, 

że pomimo ogromnych środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na niwelowanie barier 

architektonicznych, one wciąż istnieją i nadal ograniczają dostępność tej gałęzi transportu, czyniąc 

kolej w dużej mierze strefą wykluczenia dla PRM. 

Podjęte przez zarządców infrastruktury (peronowej i dworcowej) działania skupiają się wyłącznie 

na poprawie stanu zastanego podczas prowadzonych prac modernizacyjnych. Obiekty nieobjęte 

modernizacją, nawet jeśli są to największe stacje w Polsce (np. Warszawa Wschodnia i Zachodnia), 

nie są objęte udogodnieniami, które byłyby skuteczne i odpowiadające potrzebom wzmożonego ruchu 

podróżnych w tych lokalizacjach. 

Również urządzenia podnośnikowe montowane w pojazdach nie gwarantują skutecznej obsługi, a ich 

awaryjność utrudnia prowadzenie ruchu zgodnego z rozkładem jazdy. 

W ocenie respondentów nie ma żadnego wytłumaczenia dla braku lub nieskutecznej pomocy wobec 

podróżnych, którzy zgłosili taką potrzebę z wymaganym 48-godzinnym wyprzedzeniem. Brak wiedzy 

co do sposobu udzielania pomocy, empatii, nieumiejętność obsługi urządzeń wspomagających, 

a przede wszystkim brak pewnej informacji są przyczyną największego niezadowolenia podróżnych. 

Wszystkie wskazane powyżej problemy nie mogą jednak przesłonić obrazu pozytywnych zmian, jakie 

zaszły na polskiej kolei w ostatnich latach. Odsetek osób zadowolonych z poziomu dostosowania kolei 

do potrzeb wszystkich jej użytkowników jest coraz wyższy. Podróżni doceniają zmiany, ale oczekują 

zwiększenia ich tempa oraz kompleksowej przebudowy największych węzłów komunikacyjnych 

w kraju. Konieczne jest również ciągłe zwiększanie wiedzy pracowników kolei o potrzebach 

wszystkich jej klientów. 
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6. Ocena jakości obsługi oraz informacji pasażerskiej 
Jakość obsługi klienta jest czynnikiem zależnym przede wszystkim od pracowników kolei. To właśnie 

personel kolejowy ma zasadniczy wpływ na satysfakcję pasażerów oraz wizerunek poszczególnych 

przedsiębiorstw (przewoźników, zarządców infrastruktury), a w efekcie również całej kolei jako 

systemu transportowego. Dlatego należy dbać o możliwie jak najlepsze traktowanie pasażerów, 

zaspokajanie ich potrzeb dotyczących podróży, a także profesjonalne wykonywanie zadań związanych 

m.in. z przekazywaniem informacji, prezentowaniem oferty, zawieraniem transakcji 

oraz utrzymywaniem kontaktu z klientem.  

W związku z tym, że to właśnie kasjerzy oraz pracownicy drużyn konduktorskich pozostają 

w bezpośrednim kontakcie z pasażerami, poddano ocenie ich postawę, próbując jednoczenie wskazać 

najlepsze i najsłabsze punkty jakości obsługi.  

Prawie 39% respondentów zauważa pozytywne zmiany zachodzące w ostatnich latach w obszarze 

obsługi klienta przez pracowników kolei, zaś ponad 29% ankietowanych postrzega ten aspekt 

negatywnie, a 32% nie ma zdania.  

Rys. 15. Czy pasażerowie dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące w ostatnich latach w obszarze 
obsługi klienta przez pracowników kolei? 

 

Pośród korzystnych zmian, które w odczuciu pasażerów wpływają na poprawę jakości obsługi, 

wymieniano przede wszystkim milsze i bardziej życzliwe podejście do podróżnych – głównie 

przez pracowników drużyn konduktorskich. Respondenci czują się dzięki temu bardziej komfortowo 

i bezpiecznie. 

Wiele pozytywnych opinii wyrażono na temat poprawiającej się znajomości języków obcych 

(w szczególności języka angielskiego) wśród pracowników kolei. Ma to szczególne znaczenie w dużych 

miastach oraz na liniach dojazdowych do lotnisk czy w ruchu międzynarodowym, a także w obliczu 

rosnącej liczby cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe lub przebywających czasowo (głównie 

turystów). 

Ankietowani zwrócili także uwagę na wizerunek konduktorów, kasjerów, ale również pracowników 

punktów informacji pasażerskiej. Nowy strój służbowy oraz zachowane standardy ubioru sprawiają, 

że pasażerowie postrzegają ich wygląd jako schludny i profesjonalny. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Pojawiło się sporo młodych pracowników, większa uprzejmość i zrozumienie pasażera”. 
2. „Wzrost kultury, podejścia do klienta, znajomość języka obcego”. 
3. „Milsza obsługa w pociągach; ładnie, elegancko ubrani”. 
4. „Zmiana nastawienia do pasażerów większy szacunek i uprzejmość”. 
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W opinii respondentów lepszą postawą podczas kontaktu z pasażerami wykazują się konduktorzy niż 

pracownicy kas. Podejście konduktorów do pasażerów dobrze i bardzo dobrze ocenia aż 69,6% 

ankietowanych, zaś pracowników kas – 48,6%. Istotnie większy odsetek respondentów ocenia 

postawę kasjerów źle i bardzo źle (15,9%).  

Rys. 16. Ocena postawy pracowników kas i konduktorów podczas kontaktu z pasażerami 

 

Najwięcej uwag respondenci zgłosili do jakości przekazywanych przez kasjerów informacji i znikomy 

poziom własnej inicjatywy w zakresie doradzania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zdaniem ankietowanych, kasjerzy często nie znają aktualnych ofert promocyjnych i nie wykazują chęci 

zaprezentowania klientom najkorzystniejszego rozwiązania  i doboru odpowiedniego wariantu 

sprzedawanych biletów. Ponadto w opinii pasażerów osoby pracujące w kasach biletowych są często 

niemiłe i nie dbają o ogólny standard obsługi. Wielokrotnie wskazywano na sytuacje, w których 

podczas obsługi zabrakło podstawowych zwrotów grzecznościowych, takich jak: „dzień dobry”, 

„dziękuję”, „proszę” czy „do widzenia”.  

W ocenie ankietowanych, wśród kasjerów trudno znaleźć rzeczywistych „doradców klienta”, gdyż 

osoba spędzająca zbyt  długo  przy „okienku” powoduje wydłużanie kolejki oczekujących oraz 

uniemożliwia sprzedaż biletów innym podróżnym. Ponadto, z uwagi na funkcjonowanie wielu kas 

biletowych w modelu agencyjnym (obsługa przez podmiot zewnętrzny pod szyldem jednego 

z przewoźników), większa motywacja do szybszej obsługi wiąże się z uzyskiwaną prowizją od wartości 

sprzedanych biletów. System ten nie sprzyja zatem wspieraniu profesjonalnej obsługi klienta 

nastawionej na jego pełne usatysfakcjonowanie. 

Należy mieć na uwadze jak ważną rolę pełnią kasy biletowe i ich pracownicy – jest to często pierwszy 

element styku pasażera z koleją mający wpływ na ogólną ocenę satysfakcji z podróży. Mając powyższe 

na uwadze należy rozważyć wdrożenie działań mających na celu poprawę jakości i efektywności 

obsługi w kasach biletowych. W tym celu można wdrożyć cykl obowiązkowych szkoleń dla kasjerów 

(kasy własne przewoźnika i kasy agencyjne) z zakresu standardów obsługi, działania pod presją czasu, 

obsługi „trudnego klienta”, a także umiejętności doboru najlepszej dostępnej oferty przejazdu.  

Ponadto wskazane jest, aby okresowo przeprowadzać działania kontrolne w tym zakresie, np. 

weryfikacja pracy metodą „tajemniczego klienta”. Wyniki ankiety pokazują również, że pasażerowie 

wciąż odczuwają potrzebę korzystania z kas biletowych, a ich zamykanie lub krótkie godziny 

funkcjonowania wywołują ogólne niezadowolenie. Wskazane jest zatem utrzymywanie kas 

biletowych, ponieważ nawet najbardziej zaawansowane technologie nie są w stanie zastąpić 

bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, jego doradztwa, wiedzy czy możliwości 

niestandardowego działania, co jest bardzo istotne np. przy organizacji podróży osób 

z niepełnosprawnościami wymagających organizowania usługi asysty i angażowania wielu 

pracowników różnych podmiotów kolei.  

Nieodzowna jest również pomoc kasjera w sytuacjach wystąpienia różnego rodzaju zakłóceń 

w podróżny, np. opóźnienia pociągu i utraty skomunikowania. Kasjer może wówczas poświadczyć bilet 

i umożliwić w ten sposób dotarcie do celu, bez dodatkowych opłat, innymi połączeniami, według 
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nowego planu podróży. Nie można zapominać o przyzwyczajeniach i ograniczonych możliwościach 

technicznych osób starszych, które nie wyobrażają sobie zakupu biletów w innych kanałach sprzedaży 

niż dworcowa kasa. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Pani w kasie biletowej odnosiła się jakbym przeszkadzał jej podchodząc do okienka. Zwracała się 
opryskliwym tonem”. 

2. „Niekompetencja kasjerów przy sprzedaży niestandardowych biletów”. 
3. „Połowa pań z kas pracuje za karę i nie ma podstawowej wiedzy o rozkładzie jazdy czy systemie 

biletowym. Często samemu trzeba odpowiednie informacje dyktować. Im większe miasto, tym gorzej; 
w małych przeważnie obsługa jest bardzo pomocna”. 

W przypadku konduktorów kontakt z pasażerem wielokrotnie zaczyna  się i kończy na etapie 

sprawdzenia biletów. Mniej jest tu kłopotliwych sytuacji, w których konduktor postawiony jest w roli 

doradcy.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1.  „Sympatyczniejsza obsługa pasażera, większa kultura personelu, otwartość, uśmiech, przyjazny 
wizerunek (gustowniejsze ubrania służbowe)”. 

2. „Mimo rożnych niedociągnięć obserwuję troskę o pasażerów, jak zgłaszam jakiś problem- zostaję 
wysłuchana, zostają udzielone mi wskazówki”. 

3. „Standard obsługi staje się wysoki, szczególnie uprzejmość konduktorów i kierowników pociągów 
zasługuje na pochwałę. Ze względu na częste opóźnienia pociągów mają niełatwą pracę i muszą 
ze stoickim spokojem mierzyć się z pretensjami podróżnych.” 

4. „Dużym plusem jest zwrócenie uwagi a następnie wdrożenie standardów obsługi klienta – to daje 
poczucie profesjonalizmu”. 

Rzadziej też (niż jeszcze kilka lat temu) sprzedaje bilety, ponieważ rośnie udział kanałów zdalnych. 

Ponadto wielu pasażerów wciąż postrzega pełnione przez  drużyny konduktorskie obowiązki 

z szacunkiem, mając na uwadze, że odpowiadają nie tylko za komfort podróżujących, ale także ich 

bezpieczeństwo. Respondenci zwrócili jednak uwagę na zdarzające się aroganckie zachowania, 

trudności w odnalezieniu drużyny konduktorskiej w składzie pociągu oraz problemy z zakupem 

u obsługi biletu w związku z niemiłymi komentarzami. Wielu ankietowanych wskazało również na brak 

informacji ze strony drużyny konduktorskiej odnośnie utrudnień w ruchu kolejowym lub przyczyny 

i długości nieplanowanego postoju pociągu. Powoduje to stres podróżujących, zwłaszcza w momencie, 

kiedy sytuacja ulega znacznemu przedłużeniu. Respondenci zwrócili także uwagę na problem palenia 

papierosów na terenie kolejowym przez konduktorów, którzy powinni osobiście dawać dobry przykład 

w zakresie respektowania obowiązujących przepisów. Wiele zastrzeżeń zgłoszono 

do nieprofesjonalnego podejścia w temacie zapewnienia skomunikowania – pomimo próśb pasażerów 

kierownicy pociągów odmawiali podjęcia jakichkolwiek działań w tym kierunku.   

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „W sytuacjach stresujących (opóźnienie pociągu) obsługa czasem nie potrafi zapanować nad 
nerwami”. 

2. „Bardzo często obsługa pociągu nie chce lub nie umie udzielić odpowiedzi na temat opóźnienia 
pociągu, a komunikaty z tłumaczeniem ‘przyczyny techniczne’ są po prostu żałosne”. 

3. „Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku, zawsze zostaję pominięty i obsługa 
zwraca się do osób mi towarzyszących, nie do mnie”. 

Braku uprzejmości ze strony pracowników kolei doświadczyło 33,7% ankietowanych, pozostali 

respondenci (66,3%) nie mają w tej kwestii negatywnych wrażeń. Jednak należy pamiętać, że nie tylko 

praca kasjerów czy konduktorów wpłynęła na poczucie niesatysfakcjonującej obsługi. Wpływa 
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na to także jakość wypełnianych obowiązków przez pracowników Warsu (gastronomia, konduktorzy 

wagonów sypialnych), zewnętrznych podmiotów upoważnionych do kontroli biletów, osób 

udzielających asysty czy Straży Ochrony Kolei. 

Rys. 17. Obszary postawy pracowników kolei wymagające w opinii pasażerów poprawy 

 

Ankietowani oczekują od pracowników kolei większego zaangażowania w świadczenie pomocy 

pasażerom oraz większej uprzejmości. W mniejszym stopniu mają zastrzeżenia do ich rzetelności 

oraz wiedzy merytorycznej.  

Ocena przez pasażerów poziomu wiedzy merytorycznej jest mocno subiektywna, ponieważ większość 

z podróżnych nie ma kompetencji do jej weryfikacji, a jedynie wyraża opinie na podstawie swojego 

wyobrażenia zakresu obowiązków danego pracownika. Ważny okazuje się tu profesjonalizm 

pracowników i ich podejście do pełnionych obowiązków. Nawet najbardziej kompetentny pracownik 

bez zaangażowania ze swojej strony nie wzbudzi w pasażerach poczucia merytorycznego podejścia do 

danego tematu. To samo tyczy się również rzetelności – zaangażowany pracownik będzie postrzegany 

jako bardziej rzetelny.  

Kwestię pomocy można rozpatrywać w wielu wymiarach – zarówno jako pomoc merytoryczną 

i rozwiązywanie zgłaszanych problemów, ale także empatię i zrozumienie potrzeb drugiej strony. 

Zwłaszcza chodzi tu o osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się, 

osoby starsze, rodziców lub opiekunów z dziećmi czy kobiety ciężarne.  

Uprzejmość postrzegana jest jako miłe, pełne spokoju podejście do pasażerów, ale także wykazywanie 

się wysoką kulturą osobistą. W kontekście innych obszarów wymagających poprawy wskazywano 

konieczność dopracowania wszystkich aspektów związanych z przekazywaniem informacji 

i czynieniem tego w umiejętny sposób.  

Wyniki i opinie ankietowanych związane z jakością obsługi pasażerów zawracają zarówno uwagę 

na obszary, które zostały poprawione i wypracowano stosowne zmiany, ale również na te, które 

wymagają jeszcze nakładu pracy do osiągnięcia pożądanego standardu. Trzeba przy tym pamiętać 

o tzw. „marketingu szeptanym”. Pasażerowie przekazują między sobą dobre informacja, ale również 

te złe, co ma bezpośredni wpływ na postrzeganie danego przewoźnika, a czasem nawet całej kolei – 

jako systemu – przez bliskich osoby oceniającej. 

Oprócz wysokiej jakości obsługi pasażerowie oczekują także punktualności oraz wiarygodności 

w zakresie świadczonych usług transportowych. Ponadto chcą być na bieżąco informowani 

o możliwych połączeniach i przesiadkach, rozkładzie jazdy – zarówno w normalnych, jak również 

w awaryjnych sytuacjach. Dlatego tak ważną kwestią jest przekazywanie aktualnych i rzetelnych 

informacji zarówno przed, w trakcie, jak również po podróży. Informacje te powinny być dostępne 
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nie tylko na dworcach/stacjach, w pociągach, ale także mobilnie (np. w aplikacjach czy na stronach 

internetowych podmiotów kolejowych), tak by pasażer mógł z odpowiednim wyprzedzeniem 

zaplanować podróż lub – w newralgicznych sytuacjach – skorzystać z alternatywnego rozwiązania. Ich 

użyteczność ocenia się także pod kątem wymagań osób z niepełnosprawnościami. Najbardziej 

preferowane jest przekazywanie informacji w sposób wizualno-dźwiękowy, co stanowi odpowiednio 

wyjście naprzeciw oczekiwaniu osób z dysfunkcjami narządu słuchu i oczu. 

Dokonano oceny dostępności informacji pasażerskiej w najistotniejszych źródłach, tj.: w kasach 

i punktach obsługi pasażerów, u obsługi pociągów, w serwisach internetowych przewoźników oraz 

na wyświetlaczach dworcowych/peronowych.  

Rys. 18. Ocena dostępności informacji pasażerskiej m. in. o możliwych połączeniach, dogodnych 
przesiadkach, godzinach odjazdów pociągów, peronach 

 

Respondenci dobrze oceniają dostępność informacji pasażerskiej w najpopularniejszych źródłach, 

szczególnie w internetowych serwisach przewoźników (58,6% ocen na poziomie dobrym i bardzo 

dobrym). Najwięcej negatywnych ocen uzyskały pod tym względem dworcowe i peronowe 

wyświetlacze (28,7% ocen wskazujących na złą i bardzo złą dostępność informacji).    

Jak wskazują wyniki, 24,9% pasażerów wyraża negatywne opinie odnośnie dostępności informacji 

pasażerskiej w kasach lub punktach obsługi. Ocena ta może być związana z ograniczoną liczbą kas 

i punktów informacyjnych, a także częstymi kolejkami do nich. Ponadto w odczuciu ankietowanych 

pracownicy kas skupiają się w głównej mierze na sprzedaży biletów i niechętnie udzielają 

dodatkowych informacji, zwłaszcza dotyczących opóźnień. Ten aspekt określano jako niezwykle 

kłopotliwy, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma punktu obsługi pasażerskiej (informacji) lub stacyjna 

informacja głosowo-wizualna pozostawia wiele do życzenia np. z uwagi na utrudniony odsłuch 

komunikatów lub ich brak, bądź trwające testy systemu. W związku z tym respondenci wskazali także 

na konieczność utworzenia kanału informacyjnego, z którego mogliby skorzystać w przypadku 

zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych (istotne opóźnienia, ograniczenia w ruchu pociągów, ewakuacja 

stacji/dworców itp.) w celu pozyskania rzetelnej wiedzy pozwalającej podjąć im racjonalne decyzje 

dotyczące sposobu kontynuowania, przerwania lub rezygnacji z podróży. Kanał taki (minimum 

to infolinia) powinien być obsługiwany przez zarządców infrastruktury jako jednostki 

wyspecjalizowane i posiadające wiedzę od wszystkich podmiotów kolejowych związanych z ruchem 

pociągów. 
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Ocena jakości obsługi 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „(…) Panie w kasach nigdy nic nie wiedzą, nie mają żadnych informacji o opóźnieniu, często są niemiłe 
i złośliwe”. 

2. „Niejednokrotny brak informacji na stacji o opóźnieniu, komunikacji zastępczej. Kasjerzy również nie 
udzielają takiej informacji mówiąc, że się tym nie zajmują”. 

3. „Brak informacji o opóźnieniach w kasach biletowych, brak informacji, z którego peronu będzie 
odjazd pociągu w trakcie zakupu biletu w kasie”. 

4. „Panie w kasach powinny wiedzieć, z którego peronu odjeżdża pociąg, na który kupuje bilet. Czasem 
też kontrolerzy mogliby pomóc z jakąś drobną informacją (typu stacja)”. 

5. „Tylko jedna kasa otwarta na dworcu w Kaliszu. Potrzebne stanowisko dot. informacji, przez 
co byłoby mniej kolejek”. 

Dostępność informacji pasażerskiej u obsługi pociągu dotyczącej między innymi możliwości przesiadki, 

godziny przyjazdu lub odjazdu itp. została oceniona na poziomie dobrym i bardzo dobrym przez 46,8% 

respondentów. 18,7% ankietowanych wyraziło w tej kwestii ocenę negatywną, a 11,8% 

ankietowanych nie miało zadania. Często informacja ta udzielana jest na życzenie pasażera, ale 

na ocenę jej dostępności może mieć wpływ mnogość obowiązków pracowników drużyn 

konduktorskich, a przez to brak ich obecności w pożądanym przez pasażera miejscu i czasie. Z uwagi 

na duże znaczenie dostępności informacji o opóźnieniach w trakcie podróży od załogi pociągu, 

poddano ten aspekt osobnej ocenie.  

Rys. 19. Ocena dostępności informacji o opóźnieniach od pracowników drużyn konduktorskich 
(w trakcie podróży) 

 

 

Niepokojącą informacją jest to, że aż 48% ankietowanych ocenia dostępność informacji o opóźnieniu 

pociągu w trakcie podróży źle i bardzo źle. Często jest to problem zbyt lakonicznego komunikatu, 

np. „zatrzymanie z przyczyn technicznych”, bez wskazania rodzaju przyczyny technicznej 

i przewidywanego czasu unieruchomienia składu.  

Wielu respondentów wskazywało również na kompletny brak informacji o przyczynie nieplanowego 

postoju pociągu. Takie sytuacje powodują u pasażerów niepokój oraz ogólny dyskomfort, zwłaszcza 

w przypadkach, gdy muszą oni zdążyć na przesiadkę lub dotrzeć na czas w żądane miejsce 

(np. w związku ze spotkaniem biznesowym, szkoleniem itp.).  Ponadto utrudnia to odpowiednio 

wczesne planowanie alternatywnego rozwiązania przejazdu, zgłaszania potrzeby skomunikowania, 

powiadomienia osób oczekujących na stacji docelowej, jak również wprowadza chaos na pokładzie 

pociągu – poszukiwanie drużyny konduktorskiej w celu uzyskania wyjaśnień. W rezultacie zaczyna 

panować nerwowa atmosfera oraz rozdrażnienie – zarówno samych podróżnych, jak i obsługi pociągu. 

Wielokrotnie powodem takich sytuacji jest fakt, że pracownicy drużyn konduktorskich sami 
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nie uzyskują potrzebnych informacji (np. od swoich dyspozytorów czy dyżurnych ruchu zarządcy 

infrastruktury).  

Niezbędnym rozwiązaniem jest więc wprowadzenie systemu lub wypracowanie metod niezwłocznego 

informowania o utrudnieniach mających wpływ na ruch pociągów i przekazywania stosownych 

informacji automatycznie do załóg wszystkich pociągów znajdujących się na danym szlaku wraz ze 

wskazaniem przewidywanego czasu ich usunięcia. Dodatkowo należy zobligować wszystkich 

kierowników pociągów do każdorazowego informowania o przyczynie nieplanowanego postoju 

pociągu wynoszącego np. dłużej niż 5 minut wraz z określeniem, choćby w przybliżeniu, czasu jego 

trwania, a w przypadku takiej możliwości przekazania komunikatu o ustalaniu tego faktu – tak by 

pasażerowie mieli poczucie, że ktoś panuje nad zaistniałą sytuacją. Przekazanie dokładnej informacji 

o przyczynie opóźnienia, zwłaszcza niezawinionej przez danego przewoźnika (np. wtargnięcie pod 

pociąg osoby postronnej), pozwala również zniwelować chociażby część nieprzyjemnych wrażeń 

z podróży.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów:  

1. „Obsługa pociągu powinna informować podróżnych na bieżąco o opóźnieniach”. 
2. „Podczas postojów pociągów nieprzewidzianych w rozkładzie, np. w wyniku przepuszczania jednego 

pociągu przez drugi lub wypadku, miło byłoby znać przyczynę lub/i czas postoju”. 
3. „Informacja o opóźnieniach dla podróżnych w pociągu opóźnionym to totalna porażka; ludzie 

dowiadują się po fakcie, co się dzieje, stoi się po 40 minut w polu bez żadnej informacji (…)”. 
4. „Podanie przyczyny opóźnienia bardzo uspokaja pasażerów”. 

Internetowe serwisy przewoźników poprzez swoje rozbudowane funkcje zostały wysoko ocenione 

pod względem dostępności i użyteczności informacji pasażerskiej. Nie wszystkie posiadają jednak 

pełne oczekiwane przez pasażerów informacje, np. w niektórych z nich brak jest danych o numerze 

peronu, z którego odjedzie pociąg czy komunikatów o opóźnieniach. Problem pojawia się także w 

momencie nagłej zmiany miejsca podstawienia pociągu (tor/peron) – systemy często nie są w stanie 

szybko zaktualizować takiej wiadomości, a pasażerowie muszą polegać jedynie np. na komunikatach 

głosowych. Wielu pasażerów nie ma ponadto pełnej świadomości o dostępności informacji 

dotyczących opóźnień pociągów w serwisach przewoźników (w tym w aplikacjach mobilnych), dlatego 

tak ważne jest promowanie tej funkcjonalności z jednoczesnym dopracowaniem komunikatów, które 

są udostępnianie ich użytkownikom – są one niejednoznaczne i wielokrotnie niezrozumiałe.  Nierzadko 

pasażer nie jest w stanie na ich postawie ocenić zasadności oczekiwania na opóźniony pociąg.  

Respondenci zapytani o dostępność informacji o opóźnieniach przed podróżą, np. w internecie lub na 

stacji/dworcu, w ponad 50% ocenili ten aspekt źle i bardzo źle, 23 % średnio, a jedynie niespełna 26% 

dobrze i bardzo dobrze. Jest to przyczyna zbyt późnego przekazywania informacji, czasami 

całkowitego braku komunikatu o opóźnieniu, a niekiedy następuje po prostu usunięcie danego pociągu 

z tablicy przyjazdów/odjazdów mimo iż ten nawet fizycznie nie wjechał lub odjechał z danej stacji. 

Wielu pasażerów zwracało również uwagę, że musi korzystać z kilku stron lub aplikacji, by znaleźć 

niezbędne informacje – szczególnie o opóźnieniach.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Brak rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji o opóźnieniach w serwisach 
internetowych, aplikacjach mobilnych i na dworcach. Brak jakichkolwiek informacji o ewentualnych 
awariach pociągów, czyli powodu opóźnienia”. 

2. „Informacja o opóźnieniach powinna być spójna w różnych kanałach, czasem w internecie jest 
wcześniej niż na dworcu i ulega zmianie”. 

3. „Nie ma jednej strony czy też aplikacji gdzie można sprawdzić naraz rozkład jazdy oraz opóźnienia. 
Często na stronach sprzeczne informacje dotyczące punktualności pociągów”. 
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Ocena jakości obsługi 

Najwięcej skrajnych opinii odnośnie dostępności informacji pasażerskiej ankietowani wyrazili wobec 

wyświetlaczy na dworcach i peronach – 44,3% opinii z oceną pozytywną (dobrze i bardzo dobrze) 

i jednocześnie 28,7% negatywną (źle i bardzo źle). Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

(SDIP) są dla pasażerów bardzo pomocne – zarówno wyświetlacze peronowe, jak i infokioski 

prezentujące przyjazdy i odjazdy, zestawienia pociągów czy rozkłady stacyjne – pod warunkiem, 

że działają prawidłowo i przekazują rzetelne dane. W przeciwnym razie stanowią źródło chaosu 

i dezinformacji. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Zauważam poprawę jeśli chodzi o tablice informacyjne na peronach, większa czystość, a do tego 
lepsza słyszalność zapowiedzi megafonowych - trzeba jeszcze popracować nad precyzją informacji 
i będzie super :)” 

2. „Na przestrzeni lat znacznie poprawił się standard przekazywania informacji podróżnym na 
dworcach i peronach – nowoczense tablice informacyjne, interaktywne tablice z rozkładami jazdy”. 

 

Dzięki SDIP możliwe jest informowanie pasażerów o bieżących, rzeczywistych czasach 

przyjazdów/odjazdów pociągów z danej stacji, a w przypadku występujących opóźnień – także ich 

wielkości.  Wśród uwag respondentów wymieniano jednak brak czytelności komunikatów (zbyt mała 

czcionka, niedopasowane tło lub jasność wyświetlanych informacji utrudniająca ich odczytanie), 

awarie, tj. brak działania, długotrwałe komunikaty o testach systemu (niekiedy trwające po kilka 

miesięcy), powodujące niepewność co do rzetelności wyświetlanych informacji. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Wyświetlacze odjazdów pociągów dla osób niedowidzących - za mała czcionka, rozkłady pisemne 
również za mała czcionka i kolorystyka niedostosowana do odbiorcy niedowidzącego”. 

2. „’Testowany’ system przekazuje informacje niezgodne ze stanem faktycznym”. 
3. „Instalowanie wyświetlaczy na każdej stacji, nie tylko w dużych aglomeracjach”. 

 

Jednym z podstawowych źródeł informacji pasażerskiej wzbogaconej o takie elementy, jak: informacje 

o opóźnieniach, odwołaniu pociągów lub zmianach ich tras, toru czy peronu, są również zapowiedzi 

megafonowe, dlatego też ocenie respondentów poddano prawidłowość funkcjonowania oraz 

zrozumiałość wygłaszanych komunikatów w systemach rozgłoszeniowych.  

Rys. 20. Ocena prawidłowości i zrozumiałości zapowiedzi megafonowych 

 

 

39,3% ankietowanych ocenia źle i bardzo źle prawidłowość, a także zrozumiałość zapowiedzi 

megafonowych, zaś 32,2% postrzega  je dobrze oraz bardzo dobrze. Przewaga odpowiedzi 
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negatywnych wskazuje na to, iż ta forma przekazywania informacji nie spełnia wszystkich wymagań 

pasażerów oraz posiada liczne wady.  Najwięcej uwag wyrażono w odniesieniu do braku możliwości 

zrozumienia komunikatów, zwłaszcza w przypadkach, gdy są one wygłaszane przez syntezator, 

a dodatkowo na danej stacji/dworcu odbywa się natężony ruch pociągów.  W prawidłowym odbiorze 

treści przeszkadza także zbyt niska głośność komunikatów, zbyt mała liczba głośników (np. ich brak 

w skrajnych częściach peronów) lub ustawienie megafonów w zbyt dalekiej odległości od peronów, 

co jest częste na niezmodernizowanych mniejszych stacjach i przystankach. Należy mieć na względzie 

te kwestie, gdyż oprócz informacji związanych z ruchem pociągów zapowiedzi megafonowe służą 

także do przekazywania treści dotyczących bezpieczeństwa klientów kolei, pracowników oraz osób 

postronnych przebywających w obrębie dworców, stacji i przystanków kolejowych. Zatem ich 

zrozumiałość i odpowiednia słyszalność powinna stanowić jeden z priorytetów poprawy standardu 

funkcjonowania polskiej kolei.  

Ankietowani zgłaszali również problemy związane z błędnymi treściami komunikatów – niezgodnymi 

ze stanem faktycznym, awariami systemu, zapętlaniem się zapowiedzi itp. Biorąc pod uwagę, że często 

komunikaty megafonowe są dla pasażerów jedynym źródłem informacji lub korygują informacje 

z wyświetlaczy, z uwagi na test systemu, należy dbać, o jakość przekazywania tą drogą danych oraz 

rzetelność ich treści. Pozwoli to uniknąć pasażerom wielu pomyłek.  

Wskazane jest również przywiązanie większej uwagi do odpowiedniego wyposażenia mniejszych stacji 

i przystanków w systemy megafonowej sieci rozgłoszeniowej. Wyjątkowo negatywnie należy ocenić 

nadal występujące przypadki zaniechiwania instalacji megafonów mimo gruntownej modernizacji 

wybranych przystanków kolejowych. Taki stan faktyczny  odbiega od standardów oczekiwanej 

informacji pasażerskiej w XXI wieku. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Brak prawdziwych informacji, zapowiedzi z megafonu często nie pokrywają się ze stanem 
faktycznym, np. dw. Ochota słyszymy że odjeżdża pociąg, który nigdy nie przyjechał. Brak informacji 
z odpowiednim wyprzedzeniem o opóźnieniach”. 

2. „Malbork – niewyraźna mowa przez megafony, często brak info o opóźnieniach i z czego one 
wynikają”. 

3. „Niestety większość komunikatów dworcowych wygłaszanych automatycznie jest mało zrozumiała; 
tradycyjne zapowiedzi megafonowe były (a na niektórych stacjach wciąż są) lepiej słyszalne, 
przyjemniejsze dla ucha, prawidłowo, naturalnie akcentowane (nawet, jeśli mają naleciałości 
regionalne, co dodaje to uroku, a nie przeszkadza w zrozumieniu)”. 

4. „Na niektórych stacjach nie słychać nic przez megafon, bo jest źle ustawiona głośność albo słychać 
tylko w wejściu na peron a dalej już nie”. 

Najlepiej oceniana przez respondentów jest prawidłowość oznakowania pociągów (np. tablice, 

wyświetlacze na pociągach). Aż 59,7% ankietowanych ocenia oznakowanie pociągów dobrze i bardzo 

dobrze, 23,5% średnio, a tylko 16,2% pasażerów biorących udział w ankiecie wyraża negatywną opinię 

(odpowiedzi źle i bardzo źle).  

Kwestia czytelnego i funkcjonalnego oznakowania pojazdów kolejowych jest dla pasażerów kluczowa. 

Na tablicach kierunkowych lub wyświetlaczach, w które wyposażony jest pociąg, większość pasażerów 

zwraca głównie uwagę na informacje związane z nazwą pociągu lub jego trasą (szczególnie ma tu 

znaczenie stacja docelowa, tj. kierunek).  Ponadto oznakowanie pociągów pomaga potwierdzić, 

czy stojący przy danym peronie pociąg jest właściwy, tj. czy jego: nazwa, relacja i numer są zgodne 

z informacjami podanymi na bilecie, wyświetlaczu peronowym lub elektronicznych tablicach 

odjazdów/przyjazdów.  Ma to szczególne znaczenie na dużych węzłach przesiadkowych, gdzie łatwo 

o pomyłkę, szczególnie przy zmianach w organizacji ruchu (np. ze względu na występujące opóźnienia).   
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Ocena jakości obsługi 

Mając na uwadze awaryjność niektórych systemów informacji pasażerskiej oraz możliwość zaistnienia 

wielu nieprzewidzianych sytuacji wpływających bezpośrednio na realizację rozkładu jazdy należy 

dbać, aby systemy te uzupełniały się wzajemnie. Istotna jest również dostępność informacji 

dla każdego pasażera – ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

Dobra informacja pasażerska może skrócić czas podróży, ale oprócz tego podnosi także jej komfort, 

sprzyja poprawie wizerunku całej kolei – począwszy od przewoźnika po zarządców dworców 

i infrastruktury – jako nowoczesnej gałęzi transportu ukierunkowanej na pasażera. 

 

Tab. 2. Przykłady uwag do konkretnych dworców/stacji związane z informacją pasażerską 

Nazwa dworca Uwagi respondentów  

Warszawa Ochota 
• zapowiedzi megafonowe niezgodne z rzeczywistością 
• bardzo częste przypadki braku informacji o opóźnieniach  

Warszawa Zachodnia 
• częste awarie wyświetlaczy 
• brak komunikatów głosowych lub przekazywane ze znacznym 

opóźnieniem 

Warszawa Powiśle 
• niezrozumiała treść komunikatów megafonowych wygłaszanych 

najczęściej podczas przejazdu innego pociągu – utrudniona 
słyszalność 

Pruszków • niewyraźne komunikaty megafonowe, powtarzana od wielu 
miesięcy informacja o teście systemu 

Poznań Główny 
• pomyłki w komunikatach megafonowych  
• ogromny chaos informacyjny w przypadku opóźnień pociągów 
• niezrozumiałe i zbyt ciche komunikaty głosowe 

Wrocław Główny 

• zbyt ciche komunikaty megafonowe 
• zbyt późno przekazywane są informacje o opóźnieniach 
• wyświetlacze nie informują o odjazdach z sektorów B i C 
• nie podają informacji o komunikacji zastępczej i nazwie pociągu 

Warszawa 
Wschodnia 

• często komunikaty megafonowe podawane są z opóźnieniem  
• zbyt mała liczba elektronicznych tablic odjazdów i przyjazdów 
• informacje na tablicach elektronicznych często się zacinają 

Mińsk Mazowiecki • brak tablic informacyjnych na dworcu i peronach, niezrozumiałe 
komunikaty głosowe  

 

Podsumowując, należy uznać, że podróżni doceniają pozytywne zmiany w zakresie podniesienia 

jakości obsługi świadczonej przez pracowników kolei.  Wciąż pozostają jedak do rozwiązania kwestie 

związane z usługami świadczonymi w kasach biletowych oraz niedostateczną, a często błędną 

informacją przekazywaną przed i w trakcie podróży w praktycznie wszystkich kanałach 

informacyjnych.  

Takie sytuacje prowadządo dyskomfortu i negatywnej oceny kolei jako systemu transportowego. 

Niezrozumiałym dla większości podróżnych jest fakt, że wraz z postępem technicznym i stosowaniem 

zaawansowanych technologicznie urządzeń Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 

pasażerowie wciąż nie otrzymują pełnej, rzetelnej i prawdziwej na daną chwilę informacji o ruchu 

pociągów. Brak jej pewnego źródła  powoduje stres osób nieprzyzwyczajonych do zmian w kursowaniu 

pociągów i ich zniechęcenie do korzystania z usług kolei. 
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7. Ocena oferty przewozowej 
Aby sprostać coraz większym wymaganiom rynku oraz w celu usatysfakcjonowania klientów kolei 

niezbędna jest dobrze dobrana oferta przewozowa. Pełni ona nie tylko funkcję wizytówki danego 

przedsiębiorstwa-spółki przewozowej, ale pozwala także na pozyskanie nowych pasażerów 

i zapewnienie lojalności ze strony podróżnych już korzystających z usług danego przewoźnika. 

W efekcie przekłada się to na rozwój całej kolei, która funkcjonuje jak „system naczyń połączonych”. 

W związku z tym w przeprowadzonym badaniu poddano ocenie dostosowanie oferty przewozowej 

do potrzeb pasażerów m.in. w aspektach związanych z rozkładem jazdy (częstotliwość kursowania 

pociągów, skomunikowania, punktualność). Ponadto zbadano opinię ankietowanych na temat 

dostępności i czytelności prezentowanej oferty, a także cen biletów w odniesieniu do jakości 

świadczonych usług.  

 

Ponad 60% pasażerów pozytywnie ocenia czas podróży koleją w porównaniu do innych środków 

transportu. Zatem należy mieć na uwadze, że głównym czynnikiem prowadzącym do sukcesu 

kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce jest ich konkurencyjność względem czasu przejazdu 

w porównaniu do indywidualnych podróży samochodem. 

Rys. 21. Ocena czasu podróży pociągiem w porównaniu do innych środków transportu 
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Wyniki ankiety pozwalają wskazać elementy oferty przewozowej, które wymagają dopracowania 

w celu zwiększenia nie tylko liczby zadowolonych klientów, ale również konkurencyjności 

przewoźników. Aby ocenić wpływ poszczególnych elementów oferty przewozowej, tj. częstotliwość 

kursowania pociągów, rozkład jazdy, punktualność, niezawodność oraz skomunikowania, poddano 

je osobnej ocenie. 

Rys. 22. Ocena elementów oferty przewozowej 

 

Respondenci najniżej ocenili punktualność i niezawodność pociągów (aż 48% odpowiedzi 

negatywnych), ale pozytywnie postrzegają skomunikowania pociągów – możliwość realizacji 

dogodnych przesiadek (40% odpowiedzi z oceną dobrą i bardzo dobrą).  W tym przypadku znaczący 

odsetek odpowiedzi wyrażających brak zdania sugeruje, że ten aspekt nie dotyczy ok. 10% 

ankietowanych – ta grupa respondentów podróżuje bez przesiadki.  

Analiza porównawcza wskazuje ponadto, że zarówno częstotliwość kursowania pociągów, 

jak i dostosowanie odjazdów do potrzeb pasażerów nie stanowią wyróżnika oceny oferty 

przewozowej – niewielkie zróżnicowanie pomiędzy pozytywnymi (31-33%) a negatywnymi opiniami 

(38-39%), a zatem prawie tyle samo zadowolonych klientów, co niezadowolonych. 

Badanie to pozwala wnioskować, że punktualność i niezawodność pociągów jest kluczowa 

dla wszystkich pasażerów – niezależnie od częstotliwości odbywania podróży, jej celu czy wielkości 

miasta/miejscowości stanowiącej stację początkową i końcową. Każdy wybierając podróż koleją 

oczekuje, że dotrze w żądane miejsce na czas. Dbałość o ten element oferty powinien więc być 

priorytetem zarówno dla przewoźników pasażerskich, jak i zarządców infrastruktury, nawet w obliczu 

szerokiego frontu robót inwestycyjnych wpływających niekorzystnie na realizację rozkładu jazdy. 

Ankietowani pozytywnie oceniają możliwość realizacji dogodnych przesiadek. Trzeba jednak zwrócić 

uwagę, że dla podróżujących do/z dużych miast lub w ich obrębie skomunikowania mogą być 

odczytywane również w odniesieniu do przesiadek z pociągu do komunikacji miejskiej. 

Ocena poziomu zadowolenia z rozkładu jazdy (częstotliwości kursowania pociągów 

oraz dostosowania odjazdów do potrzeb pasażerów) może zależeć w dużej mierze od trasy podróży, 

niekiedy również od ilości przewoźników obsługujących daną relację. Większa liczba przewoźników 

może znacząco wpływać na zagęszczenie rozkładu jazdy – stworzenie dogodniejszej oferty 

przewozowej. Dlatego też inaczej te kwestie odbierają respondenci podróżujący z/do mniejszych miast 

i miejscowości niż pasażerowie rozpoczynający lub kończący podróż w obszarze dużych aglomeracji.  

W pierwszym przypadku czynnik częstotliwości kursowania pociągów i dostosowania odjazdów ma 

dużo większe znaczenie. Wtedy też niedostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb pasażerów 

stanowi ogromne utrudnienie, np. w dojazdach do pracy czy szkoły, gdzie kolej jest często jedynym 
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dostępnym środkiem transportu publicznego. W dużych miastach podróżni mają więcej alternatyw 

do wyboru w dotarciu do celu.  

Uzyskane w ankiecie wyniki wskazują również, że aż 49% respondentów nie akceptuje częstych zmian 

w rozkładzie jazdy. Pasażerowie oczekują ustabilizowanej oferty, zaś liczne korekty wywołują w ich 

odczuciu dyskomfort oraz niepewność realizacji usługi przewozu. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Dłuższa ważność rozkładu jazdy – nie powinien być on tak często zmieniany. Wyeliminowanie 
sytuacji, gdy te same pociągi w różnych datach odjeżdżają o różnych godzinach”. 

2. „Żeby człowiek miał możliwość zapamiętać, o której jeżdżą, a nie minutowe przesunięcia co kilka 
tygodni”. 

Na pytanie w kwestii wprowadzenia do rozkładów jazdy zmian systemowych 48% ankietowanych 

wskazało, że widzi taką potrzebę. Oprócz zmniejszenia częstotliwości zmian rozkładów jazdy 

respondenci wskazali także na zwiększenie  liczby pociągów – głównie w godzinach szczytów 

przewozowych, zapewnienie lepszego skomunikowania pomiędzy pociągami, minimalizowanie 

sytuacji, w których następują duże odstępy czasowe w ich kursowaniu oraz cykliczność rozkładu 

(równy interwał odjazdów w danych kierunkach).   

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Zdecydowanie większe skomunikowanie połączeń pomiędzy pociągami dalekobieżnymi 
a regionalnymi”. 

2. „Równomierne rozłożenie odjazdów (zamiast trzech składów w ciągu godziny i oczekiwania 
1,5 godziny na kolejny)”. 

3. „Częstsze połączenia w godzinach szczytu”. 

 

Ocenie respondentów poddano również aspekt graficznej prezentacji rozkładów jazdy. Aż 50% 

ankietowanych wyrażało dobrą i bardzo dobrą opinię w kwestii ich czytelności i przejrzystości, a tylko 

23% nie było zadowolonych, z jakości, w jakiej zostały na nich zaprezentowane informacje. 

Aby wyłonić źródło, w którym rozkład jazdy jest najbardziej czytelny pasażerowie dokonali 

indywidulanej oceny każdego z nich.  

Rys. 23. Ocena czytelności i przejrzystości rozkładów jazdy w różnych źródłach ich prezentacji 

 

Dokonując analizy porównawczej uzyskanych wyników otrzymujemy potwierdzenie ogólnego 

wysokiego poziomu satysfakcji z formy i treści prezentacji informacji o rozkładach jazdy i warunkach 

przewozu.   
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Wysoki odsetek osób zadowolonych z czytelności i przejrzystości informacji dotyczących godzin 

odjazdu/przyjazdu pociągu, jego numeru, stacji pośrednich, przewoźnika realizującego przewóz, 

zestawienia składu, oferowanych usług na pokładzie itp. w internetowych wyszukiwarkach połączeń 

(w tym aplikacjach mobilnych) oraz na stronach internetowych przewoźników świadczy o przewadze 

nowoczesnych technologii. Łatwość wyszukiwania (wiele kryteriów wyboru), dostępność w dowolnym 

czasie, dodatkowe informacje (np. o opóźnieniach) – to wszystko wpływa na większą satysfakcję 

użytkowników. Ponadto dzięki tym rozwiązanym, podróżny nie musi angażować się w proces 

planowania podróży, zwłaszcza jeśli ma ona odbywać się z przesiadkami. System automatycznie 

wyszukuje najdogodniejsze połączenia. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 
1.  „Aplikacja z rozkładem jazdy pozwala mi precyzyjnie zpalnować podróż wraz z przesiadkami”. 
2. „Znalazłem świetna aplikację, która oprócz godziny odjazdu pociągu pozwala sparwdzić z którego 

peronu rozpocznę pdróż – świetne rozwiązanie”. 

Najmniejszą liczbę pozytywnych opinii uzyskały plakatowe rozkłady jazdy. Jako jeden z czynników 
ograniczających czytelność prezentowanych informacji pasażerowie wskazywali mnogość 
odnośników do danego pociągu, np. gdy pociąg kursuje tylko w wybrane dni albo w zależności od daty 
odjeżdża o innej godzinie, itp.   

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 
3. „Tabele plakatowe potrafią zawierać informacje o danym pociągu w kilku wariantach 

w zależności od daty podróży. Łatwo o błąd czy pomyłkę w odczycie”. 
4. „Rozkłady to wielkie plakaty, pełne małych cyferek (godzin i innych numerów), które wprost 

mienią się w oczach, znalezienie czegoś na nich zajmuje bardzo długo czasu”. 
 

Oprócz oceny czytelności i przejrzystości rozkładów jazdy zbadano również preferencje pasażerów 
w odniesieniu do najczęściej używanych narzędzi przy planowaniu podróży. Każdy z ankietowanych 
mógł wskazać maksymalnie 3 narzędzia, za pomocą których sprawdza połączenia lub ceny biletów 
na dany przejazd. 

Rys. 24. Najczęściej wybierane źródła informacji w procesie planowania podróży 
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Największy odsetek podróżnych korzysta z wyszukiwarek połączeń (73,3%), stron internetowych 

przewoźników (65,9%) oraz aplikacji mobilnych na telefon (55,6%), tj. narzędzi, które bez wychodzenia 

z domu pozwalają nie tylko na uzyskanie kompleksowych informacji na temat podróży (rozkład jazdy, 

oferowane w trakcie przejazdu usługi, przesiadki), ale często umożliwiają również zakup biletów. 

Ponadto wiele z nich jest opracowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

w szczególności osób niewidomych. 

Respondenci bardzo rzadko szukają informacji na temat połączeń lub cen biletów w punktach 
informacji na dworcach (tylko 4,3% wskazań) oraz na infoliniach przewoźników (1,3% ankietowanych). 
Sytuacja ta może być wynikiem ograniczeń dostępności tych narzędzi: mała liczba lokalizacji, w których 
można znaleźć punkty informacji pasażerskiej (głównie są to duże dworce) oraz płatne połączenia 
na  infolinie przewoźników – często są to numery premium o podwyższonej opłacie (nawet do kilku 
złotych za minutę rozmowy), na które wielu klientów operatorów telekomunikacyjnych ma ustawione 
domyślne blokady i dopiero po ich usunięciu możliwe jest wykonanie połączenia. Coraz mniejsza 
popularność telefonicznej informacji pasażerskiej może również wynikać z braku jednej wspólnej 
infolinii, pod którą można zasięgnąć informacji o kursowaniu pociągów wszystkich przewoźników. 

Jednym z najważniejszych elementów oferty przewozowej jest cena. Dlatego badaniu opinii 
pasażerów poddano również ceny biletów w trzech kategoriach pociągów: regionalnych (osobowych), 
pospiesznych (TLK, IC) oraz ekspresowych (EIC, EIP).  

Rys. 25. Percepcja ceny biletów 

 

Według ankietowanych najlepiej dostosowane do oczekiwań podróżnych są ceny biletów 

obowiązujące w pociągach regionalnych (aż 49,3% ocen dobrych i bardzo dobrych), zaś najgorzej 

respondenci postrzegają koszty przejazdu pociągami ekspresowymi (EIP/EIC) – 43% badanych uważa, 

że ceny te są zbyt wysokie.  

Aby prawidłowo zinterpretować pozyskane dane należy zwrócić uwagę, że respondenci nie mieli 

możliwości wskazania na odrębną kategorię pociągów dedykowaną przewozom aglomeracyjnym. Jest 

to szczególnie istotne przy analizie akceptowalności cen biletów. 

Wśród kategorii „pociągi regionalne” mieszczą się więc przewozy aglomeracyjne, co oznacza, że ceny 

biletów są oceniane w dużej mierze na podstawie wysokości opłat właściwych dla krótkich dystansów 

w aglomeracjach. Akceptowanie wysokości cen w pociągach aglomeracyjnych ma związek przede 

wszystkim z dużą częstotliwością podróżowania, a zatem korzystania z biletów okresowych. 

W przypadku integracji taryfowej z komunikacją miejską (największe aglomeracje) istnieje możliwość 

skorzystania z tzw. wspólnego biletu w ramach zintegrowanego systemu taryfowego. Rozwiązania 

takie zapewniają organizatorzy transportu publicznego, np. w Warszawie. Oznacza to, że w przypadku 
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skorzystania z tego rodzaju oferty handlowej koszty pojedynczych przejazdów ulegają istotnemu 

obniżeniu, co zwiększa poziom satysfakcji klienta.  

Specyficzna oferta obowiązuje w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

gdzie przewoźnik odstąpił od emisji i sprzedaży swoich biletów, a realizuje przewozy w ramach 

zintegrowanej taryfy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Respondent korzystający 

z pociągów SKM Warszawa oceniał pozytywnie ceny biletów w kategorii „pociągi regionalne”. 

Ceny biletów na pociągi dalekobieżne (pospieszne i ekspresowe) dotyczą przejazdów realizowanych 

na dłuższych dystansach z wykorzystaniem biletów jednorazowych. Jednak i tu warto zwrócić uwagę 

na rozróżnienie biletów kupowanych według cen regularnych oraz tych nabywanych w  ofertach 

promocyjnych i specjalnych. Respondenci nie byli pytani o wybrane oferty oraz rodzaj przewozów 

w podziale chociażby na podróże krajowe i międzynarodowe, co utrudnia analizę zebranych danych. 

W subiektywnym odczuciu badanych wysokość cen biletów na pociągi ekspresowe jest zdecydowanie 

nieakceptowalna. Tylko niespełna 5% badanych oceniło te ceny jako bardzo dobre,  a 22% jako bardzo 

złe. 

 Wyniki te mogą odzwierciedlać zarówno postrzeganie samej kwoty, jaką należy zapłacić za bilet 

(wysoka, niska), ale mogą również być odniesieniem ich ceny do jakości i komfortu przejazdu. Ponadto 

liczba respondentów, która nie ma zdania na temat cen biletów na pociągi EIP oraz EIC 

(20% ankietowanych) może świadczyć o tym, że głos w tej sprawie mogą zabierać również ci podróżni, 

którzy nie korzystają z pociągów ekspresowych, ale mają swoje zdanie na temat ich cen - często 

nieweryfikowane od lat. W badaniu nie rozróżniono również cen podróży odbywanych w klasie 2 

od  klasy 1, co również mogłoby wpłynąć na wynik tej oceny. 

Poziom akceptacji cen biletów jest wysoki, ale dotyczy przejazdów codziennych na krótkich i średnich 

dystansach. Przejazdy na dłuższe dystanse odbywane w pociągach kwalifikowanych są uważane 

za zbyt drogie. 

Tematyka cen biletów jest ściśle powiązana z ulgami przyznawanymi przez przewoźników (ulgi 

handlowe) lub ustawowymi, które uprawniają pewne grupy społeczne do zwolnienia ich z pewnej 

części kosztu biletu. Z tytułu honorowania tych ulg przewoźnicy otrzymują rekompensaty z budżetu 

państwa. 

Respondenci wskazali w badaniu, że ponad 44% z nich pozytywnie ocenia system ulg ustawowych. 

Odmiennego zdania jest 20% ankietowanych. Wysoki, bo prawie 15% odsetek niezdecydowanych, 

może wskazywać, że osoby te nie posiadając uprawnień do ulg nie interesują się ich wymiarem, 

zakresem i warunkami stosowania. 

Niemalże identycznie rozkładają się opinie na temat dostępności informacji o ulgach ustawowych 

(odpowiednio: 41%, 22% i 15%). Badani, nieznacznie gorzej oceniają dostępność informacji 

o wymogach formalnych niezbędnych do korzystania z ulg (37% pozytywnych opinii przy 23% 

negatywnych i 17% niezdecydowanych). Oznacza to, że informacja jest dostępna dla osób, które jej 

poszukują. 

Respondenci, w pytaniu otwartym dotyczącym ulg, zwrócili uwagę na skomplikowanie systemu zniżek, 

ich rozróżnieniu, wysokości i zasad stosowania. Brak jednolitości systemu ulg u wszystkich 

przewoźników pasażerskich w Polsce (poza ulgami ustawowymi) wprowadza niepokój i zamieszanie 

przy sporadycznych podróżach koleją przez osoby uprawnione. Jedno kryterium, które u danego 

przewoźnika uprawnia do zniżki (np. wiek poniżej 26 roku życia, u innego może nie mieć żadnego 

znaczenia, a tym samym przynosić żadnych preferencji cenowych). 

Licznie występuje postulat objęcia ulgami ustawowymi honorowych dawców krwi – na wzór 

komunikacji miejskiej.  
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Ocena oferty przewozowej 

Skomplikowany system ulg wymusza znacznie dłuższą obsługę podróżnych z nich korzystających przy 

zakupie biletu, szczególnie w biletomatach i elektronicznych kanałach sprzedaży, gdzie należy wybrać 

z listy właściwe uprawnienie i często podać numer kodu uprawniającego do zniżki. Oprócz dłuższego 

czasu niezbędnego na dokonanie zakupu, zwiększa się ryzyko błędu, a przez to również nieprawidłowe 

rozliczenie między przewoźnikiem i instytucją finansującą.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów:  
1. „Zbyt dużo różnych ulg o różnych wymiarach, różne warunki korzystania z nich – to prowadzi 

do niejasności i błędów, które są uciążliwe dla pasażerów”. 
2. „Konieczność ujednolicenia systemu ulg na wszystkie kategorie pociągów (oraz innych form 

komunikacji zbiorowej)”. 
3. „Często zdarza się, że danej ulgi nie ma w biletomacie (nie jest uwzględniona)”. 
4. „Ulgi ustawowe należałoby ujednolicić do kliku, max 5 rodzajów. Również ujednolicić poziom ulg 

w różnych kategoriach pociągów”. 

Badani wskazali również na problem uznawania uprawnień do ulg na podstawie dokumentów 

elektronicznych (np. elektroniczna karta studencka ISIC) czy potwierdzenia tożsamości poprzez 

oficjalne aplikacje systemu mObywatel na urządzeniach mobilnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, 

że w wyniku apelu Prezesa UTK skierowanego do przewoźników, od grudnia 2019 r. usługa  

mTożsamość, dostępna w aplikacji mObywatel, jest honorowana w każdym pociągu w Polsce. Od teraz, 

by potwierdzić swoją tożsamość w pociągu podczas kontroli biletu imiennego, wystarczający jest 

smartfon. 

Dopełnieniem oceny oferty przewozowej jest analiza warunków przewozu w oparciu o regulaminy 

i taryfy przewoźników. 

Dla 35% ankietowanych dostępność regulaminów i taryf przewozowych jest na dobrym i bardzo 

dobrym poziomie, a 22,3% respondentów ocenia ten aspekt źle i bardzo źle, natomiast 17,3% nie ma 

zdania. Wyniki te są bardzo zbliżone w odniesieniu do oceny przejrzystości zapisów w regulaminach 

oraz taryfach przewozowych. 

 

Rys. 26. Ocena dostępności regulaminów i taryf przewozowych oraz przejrzystość ich zapisów 

 

 

Wyniki te mogą świadczyć o tym (zwłaszcza wysoki odsetek odpowiedzi „brak zdania”), że pasażerowie 

nie znają treści tych dokumentów. Większość z podróżnych sporadycznie zapoznaje się z wyciągiem 

z regulaminu, a do pełnej wersji sięga jedynie w momencie uzasadnionej potrzeby (np. składanie 

reklamacji, przewóz nietypowej rzeczy, spór z obsługą, itp.). W tym aspekcie problemem wydaje się nie 

tyle dostępność regulaminów lub taryf przewozowych, ile sam rozmiar dokumentów (zwykle 

kilkadziesiąt stron) oraz ogólna tendencja braku chęci zapoznawania się z dokumentami o charakterze 

prawnym. 
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Prawa pasażerów kolei 

8. Prawa pasażerów kolei 
Pasażerowie dobrze ocenią swoją wiedzę na temat przysługujących im praw w przypadku opóźnienia 

lub odwołania pociągu. Ponadto 64% ankietowanych wie o możliwości uzyskania odszkodowania 

za opóźnienie, odwołanie pociągu czy powstałe z tego tytułu straty materialne. Dostępność informacji 

o procedurach reklamacyjnych najlepiej postrzegana jest na stronach internetowych przewoźników 

(21,5% odpowiedzi oceniających to źródło dobrze i bardzo dobrze). Możliwość hasłowego 

wyszukiwania niezbędnych informacji, tworzenie poradników dla pasażerów lub odpowiedzi 

na najczęściej zadawane pytania – wszystkie te rozwiązania pozwalają w prosty i przejrzysty sposób 

przekazać najważniejsze wiadomości bez konieczności czytania całych regulaminów. Ponadto 

przewagą tego źródła jest pełna osiągalność – bez względu na miejsce i czas. Najgorzej ocenianym 

źródłem informacji pozostają plakaty na peronach i dworcach (60% odpowiedzi z oceną negatywną). 

Problemem w tym aspekcie często pozostaje lokalizacja ich zamieszczania (mało widoczne miejsca), 

rozmiar oraz ograniczona treść, którą pasażerowie i tak w większości przypadków muszą zgłębić 

w innym kanale, np. w kasie, punkcie informacyjnym lub w internecie.   

 

Rys. 27. Ocena dostępności informacji o procedurach reklamacyjnych 

 

Swoją wiedzę na temat możliwości pozasądowego polubownego rozwiązywania sporów 

konsumenckich za pośrednictwem Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu 

Kolejowego deklaruje jedynie 33% respondentów. Jednakże większa liczba ankietowanych – 45% – 

wie o przysługującym pasażerom prawie do złożenia skargi na podmiot kolejowy do Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego.  

Od 37,7% do 48,6% respondentów nie ma zdania w odniesieniu do różnego rodzaju aspektów 

dotyczących reklamacji. Sugeruje to, że w większości osoby te nie składały do przewoźników 

reklamacji (np. z uwagi na brak wiedzy w tym temacie) lub nigdy nie znalazły się w sytuacji, która 

by tego wymagała.  
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Rys. 28. Ocena różnych aspektów związanych z odpowiedziami na reklamacje 

 

Dla znaczącej części pasażerów (tj. 30,14% ankietowanych) odpowiedzi przewoźników na złożone 

reklamacje są niezrozumiałe. Ankietowani w dużej mierze negatywnie oceniają również termin 

udzielania odpowiedzi (28,5% ocen na poziomie źle i bardzo źle).  

W pytaniach otwartych sugerowano, że problemem jest głównie nieprzystępny język odpowiedzi 

oraz odwołania do zbyt dużej liczby przepisów. Nie każdy pasażer biegle potrafi interpretować 

przepisy prawa lub regulaminów, dlatego przewoźnicy powinni mieć na uwadze, że powołując się w 

uzasadnieniu jedynie na dany paragraf lub cytując go bez objaśnienia mogą doprowadzać do sytuacji, 

gdy odbiorca nie jest w stanie zrozumieć przekazanej treści. Ponadto w ocenie ankietowanych 

uzasadnienie odpowiedzi (zwłaszcza negatywnej), zawierające samo powołanie się na przepisy czy 

regulaminy lub wskazanie braku spełnienia ich przesłanek, bez krótkiego komentarza/wyjaśnienia, 

również bywa często niezrozumiałe i sprawia wrażenie braku przychylności ze strony przewoźnika. 

Pasażerowie w wielu przypadkach nie wiedzą też, gdzie szukać treści aktu prawnego, na który powołał 

się przewoźnik. Negatywnie odbierane są także wszelkie rozstrzygnięcia wydane wyłącznie na 

podstawie regulaminów spółek przewozowych – daje to poczucie stronniczości przewoźnika, który 

sam ustanowił, nierzadko niezrozumiałe dla pasażera, zasady postępowania.  

Cytaty z odpowiedzi respondentów:  

 
1. „Udzielanie ogólnych odpowiedzi, z których nic nie wynika”. 
2. „Odpowiedzi są kopiowane, nie zawierają rzetelnych informacji w przypadku prośby 

o wyjaśnienia”. 
3. „Często jest to szablonowa odpowiedź, bez indywidualnego podejścia”. 
 

Kłopotliwe w odbiorze są także stosowane w korespondencji z pasażerami pojęcia techniczne lub 

sformułowania przynależne wyłącznie branży kolejowej (np. pojęcie „krzyżowania się pociągów” 

zamiast „mijania się przed wjazdem na odcinek jednotorowy”). Terminy, które 

są oczywiste  dla pracowników kolei, nie zawsze są jasne  dla ogółu podróżnych i mogą doprowadzać 

do nieporozumień. Wszystko to zwraca uwagę na konieczność stosowania prostego i zrozumiałego 

języka, zwłaszcza w kontekście uzasadniania decyzji – głównie tych, które dotyczą odrzucenia 

reklamacji, ze szczególnym naciskiem na unikanie suchych, lakonicznych sformułowań.  

Część ankietowanych wskazuje również na brak propasażerskiego podejścia przy rozpatrywaniu 

reklamacji, a także długi czas oczekiwania na odpowiedź lub jej całkowity brak. Ponadto sam proces 

składania reklamacji został oceniony jako długotrwały i w niektórych przypadkach skomplikowany. 

W jednym z pytań otwartych, w którym pasażerowie mieli możliwość wyrażenia swoich zastrzeżeń, 
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Prawa pasażerów kolei 

często powtarzały się uwagi dotyczące progów, od których dokonywane są wypłaty odszkodowań 

z jednoczesną sugestią ich zniesienia (np. 16,00 zł w „PKP Intercity” S.A.). Najczęściej argumentowano 

to tym, że osoby korzystające z ulg ustawowych w wielu przypadkach nie mają szans na uzyskanie 

odszkodowania na minimalnym poziomie wypłaty, natomiast ich dyskomfort związany z opóźnieniem 

lub odwołaniem pociągu jest odczuwany na takim samym poziomie jak innych podróżnych. 

Cytaty z odpowiedzi respondentów: 

1. „Zbyt długo, zbyt skomplikowanie, na tyle, że zniechęca to do składania reklamacji”. 
2. „Nie dostałam odpowiedzi w terminie 30 dni, pojawiła się ona po mojej interwencji”. 
3. „Zwrot dopiero od 16 zł. Gdyby znieść albo przynajmniej obniżyć ten próg nawet 

do 12 zł,  zdecydowanie częściej byłaby możliwość skorzystania. Oczywiście, jest to kwestia 
budżetowa i zmiana nie byłaby łatwa, ale uzasadnienie tego progu jest moim zdaniem 
niezadowalające”. 

Wyniki te kolejny raz pozwalają podkreślić jak istotną rolę dla pasażerów pełnią uzyskiwane przez nich 

informacje, a ich brak lub niedostosowanie do potrzeb wywołują poczucie niezadowolenia lub generują 

dodatkowe problemy – zwłaszcza w aspektach reklamacji czy skarg.  Wskazane jest zatem, by zawsze 

starać się udzielić odpowiedzi na skargi/reklamacje, a jeśli są one nieuzasadnione lub trafiły do danego 

odbiorcy niewłaściwie – należy o tym zakomunikować.  Istotna w tym aspekcie jest również informacja 

zwrotna w przypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji.  

Należy mieć także na względzie, że nie każdy pasażer zapoznał się wnikliwie z treścią regulaminów i nie 

zna wszystkich obowiązujących zasad dotyczących składania skarg/reklamacji u danego przewoźnika. 

Dlatego eksponowanie najważniejszych kwestii, m.in. : 

 z jakiego tytułu można złożyć reklamację lub skargę, 
 wskazanie za pomocą jakich kanałów i w jaki sposób można ją złożyć (krótki instruktaż), 
 przypomnienie o niezbędnych dokumentach czy przekazaniu konkretnych informacji 

potrzebnych do wszczęcia postępowania (np. konieczność załączenia biletów), 
 wskazanie terminu, w jakim pasażer powinien spodziewać się odpowiedzi, 

w dużej mierze może pozwolić na zaoszczędzenie czasu zarówno po stronie przewoźnika, 

jak i podróżnego, skracając jednocześnie cały proces rozpatrywania reklamacji. Ponadto jasność zasad 

procedowania reklamacji skutkuje mniejszą liczbą zapytań i ponagleń ze strony pasażerów, które 

również angażują personel przewoźnika. Celowa jest także weryfikacja znajomości procedur 

reklamacyjnych pośród pracowników kas oraz punktów obsługi podróżnych.  

Każdy podmiot branży kolejowej powinien dbać o dostępność, jakość oraz użyteczność 

przekazywanych pasażerom niezbędnych informacji dotyczących procedur reklamacyjnych 

i skargowych, w każdym z możliwych źródeł. Jednak, z uwagi na rosnącą tendencję poszukiwania 

różnych wiadomości w internecie, szczególny nacisk w tej kwestii należy położyć na ten właśnie kanał 

informacji.  

 



 

 

60 

 

 

  

Podsumowanie 



 

 

61 

 

Podsumowanie 

9. Podsumowanie 
Przeprowadzone badanie opinii o przewozach pasażerskich wykazało jednoznacznie, że prawie 70% 

respondentów lubi korzystać z usług kolei. Ankietowani zauważają pozytywne zmiany, które dotyczą 

całego sektora przewozów pasażerskich, szczególnie w zakresie obsługi podróżnych, dostosowywania 

popytu do podaży, podnoszenia jakości świadczonych usług, wymiany taboru, poziomu 

bezpieczeństwa, a także niwelowania barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz z ograniczoną 

mobilnością. 

Respondenci wybierają kolej, gdyż w ich ocenie podróż tym środkiem transportu jest korzystna 

ze względu na atrakcyjny czas przejazdu, cenę i komfort. Podróżni pozytywnie oceniają szczególnie 

poziom cen biletów w segmencie regionalnym, przy jednoczesnym wyraźnym braku akceptacji dla 

taryfy obowiązującej w pociągach komercyjnych kategorii EIC i EIP. 

W celu zakupu biletów czy pozyskania informacji na temat podróży ankietowani wskazują, że coraz 

częściej korzystają z oferowanych im nowoczesnych rozwiązań, takich jak aplikacje mobilne. Chętnie 

kupują również bilety w dworcowych automatach, oczekując dalszego rozwoju tego kanału 

dystrybucji. Tradycyjne kasy biletowe nie cieszą się wysokim uznaniem ankietowanych przede 

wszystkim ze względu na niską dostępność oraz jakość obsługi i poczucie braku rzetelności 

udzielanych informacji.  

 

Badani są zgodni co do wysokiej oceny obsługi ze strony drużyn konduktorskich, a szczególnie ich 

życzliwości, chęci świadczenia pomocy i profesjonalizmu, choć jednocześnie skarżą się na braki 

w informowaniu o przyczynach i czasie nieplanowanych postojów lub innych nadzwyczajnych zdarzeń. 

Czynnikiem najniżej ocenianym przez respondentów jest informacja, szczególnie w odniesieniu 

do komunikatów wyświetlanych lub wygłaszanych w miejscach odprawy podróżnych. Pasażerowie 

bardziej ufają stronom internetowym i aplikacjom przewoźników, niż informacjom prezentowanym 

na stacyjnych wyświetlaczach czy na plakatowych rozkładach jazdy. 
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Klienci kolei wyrażają pozytywne opinie co do czystość pociągów, ale są przy tym niezadowoleni 

ze stanu sanitariatów w pojazdach kolejowych. Nisko oceniana jest też czystość infrastruktury służącej 

odprawie podróżnych (perony, dojścia, dworce). 

Badani pozytywnie oceniają tendencję niwelowania barier architektonicznych i dostosowywanie kolei, 

jako systemu, do potrzeb wszystkich grup podróżnych – także osób z niepełnosprawnościami 

i ograniczoną mobilnością. Niestety wskazują przy tym na szereg braków i nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu urządzeń technicznych służących w zamyśle wsparciu pasażerów wymagających 

pomocy. Negatywnie oceniana jest usługa asysty, a szczególnie jej organizacja i brak jednolitości 

stosowanych rozwiązań. Wątpliwości budzi także możliwość skorzystania z tej pomocy. 

Ankietowani uważają podróż koleją za bezpieczną i nie czują się zagrożeni podczas przebywania 

w pociągach i na terenach kolejowych. Niestety, nie znają procedur obowiązujących w przypadku 

nadzwyczajnych zagrożeń, co wymaga szczególnej uwagi wszystkich uczestników rynku w zakresie 

edukowania podróżnych i szkoleń swojego personelu. 

Odrębną kwestią pozostaje brak akceptacji ciągłych zmian rozkładów jazdy na obszarze niemal całego 

kraju (mimo zrozumienia dla potrzeb inwestycyjno-utrzymaniowych w obszarze infrastrukturalnym) 

oraz niedostosowanie pojemności składów do potrzeb (relacja popytowo-podażowa), co powoduje 

nadmierne zatłoczenie w pociągach w najważniejszych węzłach kolejowych kraju. 

Obraz kolei wyłaniający się z oceny podróżnych, którzy zechcieli podzielić się swoją opinią z Urzędem 

Transportu Kolejowego, jest  optymistyczny. Kolej jest doceniana i lubiana, jako środek transportu, 

ale ze względu na natężenie pojazdów na drogach i coraz większe korki, staje się też koniecznym 

wyborem w zakresie sprawnych dojazdów do/z miejsc pracy czy nauki, szczególnie w przewozach 

aglomeracyjnych, co przekłada się na rosnące potoki pasażerów.  

Należy jednak pamiętać, że oczekiwania wciąż rosną i to również wraz ze wzrostem standardu 

aktualnie świadczonych usług. Dlatego też interesariusze rynku kolejowego wciąż muszą dokładać 

staranności w zakresie rozwoju oraz rozwiązywania starych problemów, tj. dotrzymywania 

punktualności, dostosowania oferty do potrzeb klientów, zapewniania sprawności zakupu biletu, 

rzetelnej informacji, odpowiedniej pomocy dla potrzebujących jej pasażerów oraz zapewniania 

akceptowalnego standardu usług oferowanych w poszczególnych kategoriach pociągów, a także 

na stacjach/dworcach. W tym celu ważna i nieodzowna jest współpraca przedsiębiorstw 

przewozowych, ale również współdziałanie z innymi podmiotami rynku, jak zarządcami infrastruktury 

czy zarządcami dworców. 

Oprócz weryfikacji ogólnego poziomu satysfakcji pasażerów uzyskane wyniki badania posłużą 

do pogłębionych dyskusji o koniecznych zmianach oraz do analizy obszarów wymagających 

usprawnień. Ponadto stanowić będą cenne źródło informacji dla Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego m.in. w procesie opiniowania planów transportowych oraz umów o świadczenie usług 

publicznych, przygotowywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.  
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Spisy 

Spis skrótów i pojęć  

1.  EIC 
Kategoria pociągu uruchamianego przez "PKP Intercity" S.A. 
Jest to pociąg ekspresowy Express InterCity (ExpressIC), 
na biletach oznaczony literami EIC 

2.  EIP 
Kategoria pociągu uruchamianego przez "PKP Intercity" S.A. 
Jest to pociąg ekspresowy Express InterCity Premium 
(ExpressIC Premium), na biletach oznaczony literami EIP 

3.  EN57 
Pojazd szynowy; normalnotorowy trójczłonowy 
niskoperonowy elektryczny zespół trakcyjny, produkowany 
w zakładach Pafawag we Wrocławiu w latach 1962–1993 

4.  Grupa PKP 

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. 
W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 
10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, 
energetycznym i teleinformatycznym. Są to m. in. spółki: Polskie 
Linie Kolejowe S.A., "PKP Intercity" S.A., PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście sp. z o.o., PKP Informatyka sp. z o.o. 

5.  IC 
Kategoria pociągu uruchamianego przez "PKP Intercity" S.A. 
Jest to pociąg pospieszny InterCity, na biletach oznaczony 
literami IC 

6.  Infokiosk 
Interaktywne wielofunkcyjne urządzenie stacyjne, które służy 
do prezentowania rozkładów jazdy pociągów (zarówno 
aktualnych, jak i przyszłych) 

7.  Karta studencka ISIC 
z ang. International Student Identity Card - międzynarodowa 
legitymacja studencka. Jest to dokument potwierdzający status 
studenta na całym świecie 

8.  
Koleje Mazowieckie, 
KM 

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

9.  mObywatel 

Bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna wydana przez 
polski rząd. Za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa 
Cyfryzacji. Aktualnie aplikacja ta posiada sześć usług: 
mTożsamość, mLegitymację szkolną, mLegitymację studencką, 
mPojazd, e-receptę oraz Polak za granicą 

10.  P4  

Poziom utrzymania pojazdu kolejowego. Poziom P4 
to czynności utrzymaniowe w zakładach posiadających 
zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe, obejmujące 
planową wymianę lub naprawy podzespołów 

11.  P5  
Poziom utrzymania pojazdu kolejowego. Poziom P5 
to odnowienie pojazdu, obejmujące demontaż podzespołów 
oraz ich wymianę na nowe lub zregenerowane 

12.  PKP Intercity, IC "PKP Intercity” S.A. 

13.  PKP, PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe S.A. 

14.  PR POLREGIO sp. z o.o. (dawniej "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.) 

15.  PRM 

z ang. Passengers with Reduced Mobility - osoby 
z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności 
ruchowej, intelektualnej lub innych ograniczeniach, które mogą 
wymagać pomocy asystenta 
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16.  SDIP 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - system urządzeń 
służących do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu 
pociągów oraz prezentacji podróżnym na dworcach, stacjach, 
przystankach kolejowych informacji wizualnych i dźwiękowych 
o realizacji rozkładu jazdy pociągów pasażerskich. Elementami 
składowymi SDIP są: system wyświetlaczy informacyjnych, 
system rozgłoszeniowy, system sygnalizacji czasu 

17.  sieć GSM 

z ang. Global System for Mobile Communications. 
Najpopularniejszy standard telefonii komórkowej. Sieci oparte 
na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, 
danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie 
tekstowej lub multimedialnej 

18.  SKM Warszawa Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.  

19.  SOK 
Straż Ochrony Kolei - umundurowana i uzbrojona formacja 
działająca na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.). 

20.  TLK 
Kategoria pociągu uruchamianego przez "PKP Intercity" S.A. 
Jest to pociąg pospieszny Twoje Linie Kolejowe, na biletach 
oznaczony literami TLK 

21.  UE Unia Europejska  

22.  UTK Urząd Transportu Kolejowego  

23.  Wi-Fi 
z ang. Wi-Fi, wireless fidelity - zestaw standardów stworzonych 
do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych 

24.  Wspólny Bilet, WB 

Usługa, dzięki której pasażerowie kolei w Polsce mogą kupić 
jeden bilet na całą podróż przy przejazdach jednorazowych 
w komunikacji krajowej. Aktualnie usługa ta jest dostępna 
u 10 przewoźników: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście, POLREGIO, Koleje Mazowieckie, Koleje 
Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje 
Małopolskie, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie i Arriva RP 
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