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Szanowni Państwo,
pandemia COVID-19 uderzyła także w sektor transportowy. Ograniczenia
w podróżowaniu po świecie, ryzyko zarażenia koronowirusem, zmiana trybu
pracy na zdalną, a także powszechność wideokonferencji i e-learningu odebrały
pasażerów wszystkim środkom transportu publicznego. Pandemia zwiększyła
też świadomość konieczności zadbania o środowisko naturalne. Paradoksalnie,
z tej mozaiki przyczyn wyłaniają się szanse dla rozwoju kolei pasażerskich.
Obecnie w Europie mamy do czynienia z tendencją wyboru podróży pociągiem
przed podróżą samolotem, gdyż pasażerowie chcą zmniejszyć pozostawiany ślad
węglowy. Emisja zanieczyszczeń podczas długodystansowych podróży koleją
może być nawet kilka razy niższa niż podczas przeciętnego lotu komercyjnego.
Podróż koleją jest konkurencyjna cenowo w porównaniu do innych środków
transportu, często jest kilkukrotnie tańsza niż podróż samolotem. Zazwyczaj
zakładamy, że podróż samolotem jest szybsza niż pociągiem. Jeżeli jednak
weźmiemy pod uwagę czas potrzebny na dotarcie na lotnisko i odprawy bagażowe i celne (lotniska w przeciwieństwie do dworców kolejowych najczęściej
ulokowane są poza centrami miast), to okazuje się, że w wielu przypadkach
korzystniej jest zaplanować podróż pociągiem. Jeżeli spóźnimy się na pociąg
nie oznacza to, że musimy rezygnować z podróży w danym dniu – w ramach
oferty połączeń krajowych mamy możliwość wyboru kilku połączeń dziennie do
danego miasta, co pozwala nam na większą elastyczność w planowaniu podróży.
Kolej uznawana jest też za najbezpieczniejszy środek transportu lądowego.
Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, do tego jest tańsza,
dostępna i bezpieczna. Dlaczego więc nie uznać za opcję pierwszego wyboru
podróży pociągiem, a dopiero później rozważać inne warianty?
W raporcie, który mam przyjemność przedstawić Państwu, porównujemy
dwa sposoby podróżowania na trasach krajowych: pociągiem i samolotem.
Przeprowadzona przez nas analiza, dowodzi, że w Polsce podróżowanie pociągiem jest często lepszym wyborem od samolotu. Kolej dzięki przewagom konkurencyjnym oraz potencjałowi rozwoju może stać się dominującym środkiem
transportu w przyszłości.

Z wyrazami szacunku
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1. Przyszłość podróżowania po Europie. Analiza trendów
Pandemia COVID-19 i kryzys klimatyczny skłoniły rządy
krajów europejskich i społeczeństwo do zakwestionowania
dotychczasowych nawyków podróżowania i zdefiniowania na
nowo potrzeb. W Europie jeszcze przed wybuchem pandemii
formowały się trendy, w których priorytetem stała się dbałość
o środowisko naturalne, a w kontekście transportu – zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny i ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych. Zakładano, że powinno nastąpić
istotne przesunięcie międzygałęziowe w transporcie osób
i towarów, a kolej powinna stać się dominującym środkiem
transportu. Poniżej przedstawiamy wybrane trendy w zakresie
podejścia do podróżowania.

1.1 „Efekt Grety Thunberg” – Europejczycy
porzucają samoloty i wybierają pociągi
W 2019 r. w Szwecji narodził się nurt, który opisywano
słowami „flygskam” (wstyd z powodu lotu) oraz „tagskryt”
(chwalenie się podróżą pociągiem). Pojęcia obrazują nowe
zjawisko, gdy coraz więcej osób wybiera podróż pociągiem
(a nie samolotem) i dzieli się tym faktem w mediach społecznościowych. Trend ten powstał w odpowiedzi na apel
szwedzkiej aktywistki klimatycznej, Grety Thunberg, która
aby wziąć udział w dorocznym spotkaniu Światowego Forum
Ekonomicznego w Davos w styczniu 2019 r., manifestując
jednocześnie swoją postawę podróżowała przez 65 godzin
pociągiem, zapobiegając tym samym emisji ponad 200 kg
CO2. Aktywność Thunberg zapoczątkowała coś, co zostało
nazwane „efektem Grety”, i zainspirowała podróżnych do
wyboru bardziej ekologicznych opcji podróży. W 2019 r. pod
wpływem tego ruchu, szwedzkie porty lotnicze odnotowały 11% spadek ruchu lotniczego przy znacznym wzroście
podróży koleją. Trend zachęcający do zrównoważonego
podróżowania był na tyle silny, że rozprzestrzenił się na
inne kraje europejskie. Pod jego wpływem w Niemczech
w listopadzie 2019 r. (w porównaniu z analogicznym
miesiącem rok wcześniej) liczba lotów krajowych spadła
o 12%, – a liczba lotów do innych miast europejskich o 1,9%.
Podróżnych przejął krajowy przewoźnik kolejowy Deutsche
Bahn i odnotował rekordową liczbę pasażerów na długich
dystansach – ponad 150 mln w ciągu roku. Według danych
Eurostatu w 2019 r. w całej Europie było 416 mld pasażerów w transporcie kolejowym, co oznaczało wzrost o 3,4%
w porównaniu z rokiem wcześniej. Wzrost ten analitycy
również przypisują trendowi „flygskam”.

unijną politykę klimatyczną i energetyczną, w tym transportową, do realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r.
Wpływy z sektora transportu stanowią około 5% unijnego
PKB. W transporcie w UE zatrudnionych jest ponad 10 mln
osób – system transportu ma zatem kluczowe znaczenie dla
europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów dostaw.
Z drugiej strony transport generuje wysokie koszty społeczne
w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Emisje
z transportu stanowią około 25,8 % łącznych emisji gazów
cieplarnianych w UE i ich wartość na przestrzeni ostatnich
lat wzrasta. Oficjalne dane dotyczące wpływu różnych gałęzi
transportu w Europie na środowisko naturalne pokazują,
że w 2019 r. transport drogowy odpowiadał za 71,66% emisji
gazów cieplarnianych, transport wodny za 14,08% a lotnictwo
cywilne za 13,38%. Kolej odpowiada za niecałe 0,4% emisji
gazów cieplarnianych w Europie. W tym kontekście kolej
może odegrać ważną rolę w dekarbonizacji sektora transportu.
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu opracowano szereg
inicjatyw mających na celu promowanie kolei jako niskoemisyjnej i zrównoważonej gałęzi transportu, a rok 2021 ustanowiono „Europejskim Rokiem Kolei”. W Unii coraz częściej
mówi się o zastosowaniu w sektorze transportu systemowych
rozwiązaniach prawnych, takich jak wprowadzenie zasady
„zanieczyszczający płaci” czy opodatkowanie paliwa lotniczego,
co mogłoby podnieść koszt podróży samolotem a zmniejszyć
koszt podróży pociągiem. Transport drogowy zostanie objęty
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
co pozwoli na ustalenie ceny zanieczyszczeń, stymulowanie
stosowania czystszych paliw oraz reinwestowanie w czyste
technologie. Komisja Europejska proponuje również stopniowe zniesienie bezpłatnych uprawnień do emisji w sektorze lotnictwa, który już jest objęty systemem EU ETS, oraz
przejście do pełnej sprzedaży uprawnień na aukcji do 2027 r.
w celu stworzenia silniejszego sygnału cenowego zachęcającego do redukcji emisji1. W przypadku transportu morskiego
zaproponowano rozszerzenie zakresu unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji na emisje CO2 z dużych statków (powyżej 5000 ton brutto), niezależnie od bandery, pod
Rys. 1 Udział poszczególnych gałęzi transportu w emisji gazów
cieplarnianych w UE
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Statistical
Pocketbook 2021.

1.2 Wpływ polityki Europejskiego
Zielonego Ładu
Europa, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu,
do 2050 r. ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym
dla klimatu. Komisja Europejska podejmuje szereg inicjatyw
na rzecz dekarbonizacji gospodarki. W lipcu 2021 r. przyjęto
pakiet inicjatyw ustawodawczych mających dostosować
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0552
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0,37%

0,5%

jaką pływają. Rozszerzenie obejmie wszystkie emisje ze statków zawijających do portów UE podczas rejsów w obrębie UE,
a także 50% emisji pochodzących z rejsów rozpoczynających
się lub kończących poza UE oraz emisje, które mają miejsce
podczas cumowania statków w portach UE.
Działania te mają na celu promowanie rozwoju rynku
pojazdów o zerowej lub niskiej emisji. Transport kolejowy,
który ma najniższą emisyjność CO2, może odegrać istotną
rolę w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo
kolej generuje niższe koszty społeczne, jest najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego, o najniższej liczbie
wypadków śmiertelnych.

1.3 Powrót nocnych pociągów na europejskich
torach jako silny trend w Europie
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że złote czasy nocnych
pociągów w Europie dobiegły końca. Rozwój kolei dużych
prędkości w połączeniu z tanimi lotami krótkodystansowymi
i liberalizacją rynku tanich autobusów dalekobieżnych, niemal
położyło kres europejskim usługom pociągów nocnych.
Jednak znacząca zmiana świadomości w zakresie wpływu sposobu podróżowania na środowisko naturalne doprowadziła
do odwrócenia losów pociągów nocnych, które obecnie
przeżywają renesans.

Projekt Trans Europe Express
W maju 2021 r. ministrowie transportu większości krajów
UE, w tym Polski, podpisali list intencyjny, zakładający
odtworzenie sieci połączeń kolejowych sprzed 40 – 50 lat.
Do całego przedsięwzięcia wykorzystana zostanie istniejąca siatka połączeń, do której będą dołączone nowe trasy.
Planuje się, że żadna trasa nie będzie krótsza niż 600 km
i obejmować będzie przynajmniej trzy kraje członkowskie UE.
Pierwszy krok w rozwoju sieci Trans-Europe Express (TEE)

2.0 stanowiło podpisanie w grudniu 2020 r. przez Austriackie
Koleje Federalne (ÖBB), Koleje Niemieckie (DB), Narodowe
Towarzystwo Kolei Francuskich (SNCF) i Szwajcarskiej Kolei
Federalnej (SBB) porozumienia w sprawie uruchomienia
nowych nocnych połączeń kolejowych w Europie. Na mocy
tego porozumienia zostaną wprowadzone cztery nowe
trasy łączące 13 europejskich miast. Według najnowszych
planów2 bez przesiadek będzie można dojechać z Warszawy
do Barcelony. Wagony będą odłączane i dołączane do
konkretnych składów na poszczególnych stacjach. Obecnie,
podróżując z naszej stolicy do Barcelony trzeba się liczyć
z przynajmniej pięcioma przesiadkami i czasem podróży ponad
42 h. Najkrócej, czyli 31 h i 10 min, podróż do Hiszpanii będzie
trwała, jeśli zdecydujemy się na wybranie połączenia z jedenastoma przesiadkami.

Rozwinięta sieć nocnych kolei według inicjatywy
niemieckiej Partii Zielonych
Rozwiniętą sieć nocnych kolei – jako alternatywę dla
transportu lotniczego – promują również przedstawiciele
niemieckiej Partii Zielonych. W swojej strategii3 podkreślają, że dotychczas międzynarodowy ruch lotniczy korzystał z ogromnych przywilejów podatkowych i aby transport
kolejowy był atrakcyjny cenowo, koleje muszą mieć możliwość konkurowania z branżą lotniczą na równych zasadach.
Nie zawsze doceniane są też przewagi kolei nad transportem
lotniczym. Nocny pociąg, który zatrzymuje się w pięciu dużych
miastach, umożliwia 25 bezpośrednich połączeń – pojedynczy
lot to tylko jedno połączenie. Nocne, szybkie i komfortowe
pociągi mogą pokonać dystans od 1000 do 2000 km. Dzięki
około 40 takim długim połączeniom można dotrzeć do setek
miejsc w całej Europie. Partia Zielonych postuluje utworzenie
europejskiej sieci nocnych tras kolejowych, która połączy
główne miasta Europy i regiony wypoczynkowe. Europejska
sieć miałaby objąć nawet 500 dużych miast, obsługiwanych
nowoczesnymi, cichymi i szybkimi pociągami, rozwijającymi
prędkość nawet 250 km/h. Niektóre z największych europejskich miast – Paryż, Frankfurt, Monachium i Bruksela – miałyby

Rys. 2 Sieć nocnych pociągów w Europie.
Propozycja niemieckiej Partii Zielonych
2 https://www.rp.pl/transport/art19056661-pociagiem-z-warszawy-do-barcelony-bez-przesiadki-takie-sa-plany
3 https://bahnstrategie.matthias-gastel.de/nachtzug.php
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stać się węzłami dla sieci nocnych pociągów. Na Rysunku 2
zaprezentowano przygotowany przez Partię Zielonych
projekt sieci pociągów nocnych „Euro Night Sprinter
Netzvision 2030+”.
Na mapie proponowanych połączeń są też polskie
miasta – Kraków, Warszawa i Gdańsk z bezpośrednimi
połączeniami do Chorwacji, Holandii czy Wielkiej Brytanii.
Nasza stolica miałaby być połączona bezpośrednim pociągiem z Amsterdamem, Berlinem, Wilnem, Kijowem, Moskwą,
Budapesztem czy Innsbruckiem. Możliwa byłaby również
podróż z przesiadką do Paryża czy Madrytu.

Wzrost zainteresowania nocnymi pociągami wykorzystują komercyjni operatorzy kolejowi
Popyt na połączenia nocne wykorzystują komercyjni przewoźnicy kolejowi. W kwietniu 2021 r. pojawiły się informacje
o nowych kolejowych połączeniach nocnych:
European Sleeper – nowa holendersko-belgijska inicjatywa, założona przez dwóch przedsiębiorców: Elmera
van Buurena i Chrisa Engelsmana przedstawiła informację o planach uruchomienia w 2022 r. nocnego pociągu
pomiędzy Ostendą, Brukselą, Amsterdamem, Berlinem
i Pragą. Firma nawiązała współpracę z RegioJet. Czeski
operator ma zapewnić większą część taboru do obsługi
połączeń. RegioJet będzie świadczyć usługi w Niemczech
i w Czechach, natomiast Belgijskie Koleje Państwowe
(SNCB) będą obsługiwać połączenia w Belgii. European
Sleeper ma ambicje aby co roku uruchamiać nowe polaczenia nocne z Belgii i Holandii. W planach na 2023 r. jest
uruchomienie nocnego pociągu do Warszawy. Docelowo
firma planuje zainwestować we własny tabor i zostać
samodzielnym operatorem.
RegioJet – oprócz kursujących już pociągów nocnych na
trasach Praga – Koszyce (Słowacja) i Praga – Rijeka/Split
(Chorwacja) spółka planuje uruchomić nowe połączenie
kolejowe w relacji Mościska – Przemyśl – Praga. RegioJet
uzyskał również pozwolenie od UTK na uruchomienie
nowego połączenia nocnego z Przemyśla do Wiednia.
Moonlight Express – inicjatywa belgijskich przedsiębiorców,
którzy postanowili uruchomić nocny pociąg pomiędzy
Brukselą a Berlinem, którego czas przejazdu wyniesie
od 12 do 13 godzin. Pomysłodawcy usługi twierdzą, że jest
ona uruchamiana dla zapewnienia przyjemności z podróżowania i społecznej odpowiedzialności jednocześnie.

nocnych w Austrii. Szwedzki operator SJ z dotacją rządową uruchomi nowy nocny pociąg ze Sztokholmu do Hamburga. Pociąg
ten, będzie kursował w dni, w które prywatny operator Snälltåget
nie prowadzi nocnych pociągów.

1.4 Odbudowa rynku pasażerskiego: transport
kolejowy vs. lotniczy – dane rynkowe
Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w podobnym
zakresie wpłynęły na wszystkie sektory transportu publicznego, jednak jak pokazują oficjalne dane za I półrocze 2021 r.
kolejowe przewozy pasażerskie odbudowują się po pandemii
znacznie szybciej niż transport lotniczy.
Według danych UTK w pierwszym półroczu 2021 r. koleją
przewieziono 97 mln pasażerów, czyli o 40% mniej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Według danych ULC
w pierwszym półroczu tego roku liczba obsłużonych pasażerów w lotniczym ruchu krajowym – regularnym i czarterowym – wyniosła 420 tys., czyli o 77 % mniej niż w pierwszej
połowie 2019 r.
O malejącym zapotrzebowaniu na przewozy lotnicze
w Polsce świadczą też ostatnie zapowiedzi węgierskiego
Wizz Air o zawieszeniu od stycznia 2022 r. 36 połączeń
z Polski i zmniejszeniu częstotliwości lotów z polskich lotnisk4.
Niektóre połączenia znikną z rozkładu na miesiąc, inne wrócą
dopiero pod koniec marca. Rzadziej kursować będą samoloty na trasach m.in.: z Warszawy do Rzymu, Bazylei, Lwowa,
Madrytu, na Maltę czy Teneryfę.
Wizz Air swoją decyzję uzasadnia gorszym niż w innych krajach europejskich wynikiem akcji szczepień w Polsce i od jego
poprawy uzależnia swoją dalszą obecność i aktywność
w naszym kraju. Przewoźnik wyjaśnia również, że ograniczenie
liczby połączeń spowodowane jest zmniejszeniem zainteresowania podróżami lotniczymi w dobie pandemii i ze względu
na pojawienie się nowych odmian koronawirusa.
Rys. 3 Dynamika przewozów pasażerskich lotniczych i kolejowych
w I półroczu 2020/2019, 2021/2020 i 2021/2019.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych UTK i ULC
2020/2019

2021/2020

2021/2019

Inne rynkowe zapowiedzi połączeń nocnych
Inne projekty przywracania połączeń nocnych powstały pod
wpływem opinii publicznej i dofinansowane będą ze środków
publicznych. Tak jest w przypadku Holandii, gdzie państwo przez
4 lata będzie wypłacać rekompensatę dla Nightjet na trasie
Amsterdam-Wiedeń. We Francji państwo płaci za uruchomienie
nocnych pociągów do Briançon, Nicei, Cerbère, La Tour-de-Carol
i Hendaye. Podobnie jest w przypadku przywrócenia do eksploatacji pociągów nocnych w innych krajach. ÖBB otrzymuje
od państwa austriackiego środki na dotowanie pociągów

pasażerskie przewozy lotnicze
pasażerskie przewozy kolejowe

4 https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/wizz-air-zawieszaja-sporo-polaczen-z-polski-powodem-niski-wskaznik-szczepien-13230.html

2. Czy w Europie kolej może konkurować z transportem lotniczym?
2.1 Badania i opinie ekspertów

Instytut badawczy RAND Europe7

Na temat bieżących trendów, jak również sposobów podróżowania w przyszłości wypowiadają się eksperci i naukowcy.
Poniżej zaprezentowano wybrane badania i opinie na ten temat.

RAND Europe, zauważa, że usługi kolejowe mogą w przyszłości stanowić konkurencję dla niektórych tras lotniczych, ale
poza pandemią COVID-19 i ochroną środowiska, istnieje kilka
kluczowych czynników, które będą miały na to wpływ. Jako
niezbędne podaje ulepszenia w zakresie technologii, których oczekują konsumenci. Wskazuje, że rolę w tym zakresie
odegra również spadek komfortu tanich podróży lotniczych.
Dodatkowo obserwowany wzrost opłat za opcje, takie jak
rezerwacja miejsc czy większy bagaż, sprawiają, że podróż
lotnicza staje się coraz mniej konkurencyjna.

Raport UBS Investment Bank
Naukowcy z UBS Investment Bank w swoim raporcie
„The Traveller's Dilemma after COVID-19 and amid Climate
Change Concerns”5 prognozują, że pandemia COVID-19 może
przyspieszyć proces zastępowania transportu lotniczego
kolejowym, ponieważ spowodowała, że konsumenci i rządy
krajów UE stały się bardziej świadomi zmian klimatycznych.
Co więcej, długi okres ograniczeń sanitarnych związanych
z COVID-19 pokazał, że popyt na usługi przewozów lotniczych może ulec gwałtownej redukcji i nie wróć do poziomu
sprzed pandemii. Autorzy raportu szacują, że wzrost ruchu lotniczego zamiast prognozowanych 5,1% w latach 2018 – 2028
osiągnie 4,6%. Taka redukcja popytu wymusi wycofanie
z eksploatacji około 2 tys. samolotów starszej generacji
w ciągu najbliższych 10 lat – czyli około 196 maszyn rocznie.
Zmiany te będą najbardziej odczuwalne w Europie, gdzie
wzrost ruchu lotniczego może spaść do około 0,1 % rocznie. Rosnący spadek zainteresowania podróżami lotniczymi
przyniesie impuls dla globalnych rynków kolejowych, na czym
skorzystają producenci taboru kolejowego, sygnalizacji, sterowania i hamulców. UBS Investment Bank szacuje, że w 2022 r.
europejski rynek kolei dużych prędkości wzrośnie do 11,96
mld USD wobec 6,41 mld USD prognozowanych przez UNIFE
(Europejską Organizacja Przemysłu Kolejowego). W ocenie
ekspertów z UBS Investment Bank jeżeli zdecydujemy się
na korzystanie z pociągów zamiast samolotów lub samochodów, to zapobiegniemy emisji aż 5 mln ton CO2 w ciągu
najbliższych 10 lat.

Badanie Eurail dotyczące wpływu COVID-19
na podróże6
Portal Eurail, zajmujący się sprzedażą dalekobieżnych biletów kolejowych, przeprowadził wśród podróżnych, którzy
korzystali z usług Eurail lub Interrail Pass w 2018 r. lub 2019 r.
ankietę mierzącą wpływ pandemii COVID-19 na sposób
podróżowania. Wyniki badania pokazały, że dla największej
grupy respondentów podróżowanie pociągiem jest postrzegane jako najlepsza opcja podróży w porównaniu z samochodami, autobusami/autokarami i samolotami. Dodatkowo, gdy
poproszono o uszeregowanie różnych środków transportu
na podstawie tego, jak wygodne dla podróżnych byłoby
korzystanie z nich, gdy tylko podróżowanie będzie ponownie
możliwe, 82% respondentów wybrało pociąg jako pierwszą
lub drugą najbardziej wygodną metodę transportu.

5
6
7
8
9

8

Responsible Travel8
Justin Francis z portalu turystycznego Responsible Travel
zauważa, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat spośród
wszystkich 300-400 różnych kategorii podróży na ich stronie,
wakacje z wykorzystaniem kolei znalazły się w pierwszej
trójce najszybciej rozwijających się kategorii podróży. W jego
ocenie trend ten w najbliższych latach jeszcze przyspieszy.
Francis przewiduje, że kolej lądowa zastąpi wiele rejsów
wycieczkowych, co jak dodaje będzie pozytywne zarówno
w kontekście przyjemności podróżowania jak również z perspektywy zrównoważonego rozwoju.

Christian Wolmar9
Christian Wolmar, brytyjski dziennikarz i ekspert w dziedzinie transportu ma wątpliwości czy w najbliższej przyszłości
podróż koleją wyprzedzi samolot jako najchętniej wybierany środek transportu międzynarodowego. Jak zauważa
musiałby nastąpić zauważalny spadek cen biletów a w szczególności czasu podróży. Ekspert, powołując się na swoje
osobiste doświadczenia (aby dostać się do Rumunii musiał
jechać sześcioma pociągami co zajęło 40 godzin), wskazuje, że w kontekście kosztów i czasu podróżowanie koleją
na średnich dystansach w całej Europie jest mniej atrakcyjne
wobec lotu samolotem. Ekspert dodaje, że w przypadku
niektórych popularnych tras, takich jak Barcelona – Madryt
czy Paryż – Lyon, jak tylko pojawią się szybkie pociągi,
popyt na przeloty gwałtownie spadnie. Obecnie nie ma
wielu takich tras kolejowych, ale jest wiele szybkich połączeń lotniczych typu point-to-point. W tym zakresie kolej
posiada duży potencjał do wykorzystania, co będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich środków zachęcających
pasażerów do zamiany samolotu na pociąg. Konieczne
będzie również zapewnienie większej spójności technicznej
systemu kolei w Europie. Podczas gdy Europa Zachodnia
i Środkowa zazwyczaj oferuje wysokiej jakości sieci kolejowe,
to na wschodzie zauważalny jest wyraźny spadek ich jakości – podsumowuje Wolmar.

https://www.greenbiz.com/article/covid-19-could-accelerate-global-shift-planes-trains
https://www.eurail.com/en/about-us/eurail-news/1-in-3-travellers-keen-to-stick-to-holiday-plans
https://www.railway-technology.com/features/covid-impact-railways/
https://rail.nridigital.com/future_rail_jul20/covid-19_rail
Ibidem
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Ranking Omio – 28 tras w Europie, które są szybsze
pociągiem niż samolotem10
Oficjalne dane dot. emisji CO2 do atmosfery potwierdzają, że podróżowanie koleją może być idealnym sposobem ekologicznego podróżowania na trasach krajowych

i międzynarodowych. Powszechnie uważa się, że gdy pokonujemy duże odległości, czas podróży samolotem jest krótszy
niż koleją. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatkowy czas
potrzebny na odprawy, dotarcie do i z lotniska (te w przeciwieństwie do dworców kolejowych ulokowane są zazwyczaj
na obrzeżach miast), to twierdzenie nie jest tak oczywiste.

Tab. 1 28 tras w Europie których podróż pociągiem jest szybsza niż samolotem według Omio
Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych Omio.
28 tras w Europie, które są szybsze pociągiem niż samolotem

Lp.

Trasa

całkowity czas podróży całkowity czas podróży
pociągiem w min
samolotem w min

czas zaoszczędzony
przy podróży
pociągiem w min

Wielkość
wyeliminowanego
CO2 przy podróży
pociągiem w kg

1.

Londyn – Bruksela

136

272

136

68,2

2.

Frankfurt – Kolonia

76

200

124

25,1

3.

Sheffield – Londyn

143

263

120

39,9

4.

Londyn – Paryż

157

265

108

62,9

5.

Paryż – Rennes

110

207

97

44,6

6.

Londyn – Darlington

163

259

96

46,1

7.

Rzym – Neapol

82

169

87

28,8

8.

Londyn – Manchester

144

230

86

24,1

9.

Paryż – Lyon

139

218

79

60,3

10.

Londyn – Bradford

182

249

67

27,2

11.

Paryż – Nantes

140

207

67

59,5

12.

Salerno – Rzym

105

170

65

43,8

13.

Paryż – Bordeaux

156

220

64

99,8

14.

Madryt – Walencja

110

172

62

32,9

15.

Bolonia – Rzym

140

198

58

24,4

16.

Madryt – Malaga

168

213

45

89,1

17.

Londyn – Newcastle upon Tyne

186

230

44

115,7

18.

Barcelona – Madryt

167

208

41

114,2

19.

Alicante – Madryt

144

185

41

77,2

20.

Marsylia – Paryż

213

248

35

101,0

21.

Madryt – Sewilla

164

194

30

62,4

22.

Hanower – Frankfurt

143

170

27

32,9

23.

Paryż – Amsterdam

215

241

26

64,1

24.

Barcelona – Walencja

172

192

20

43,9

25.

Rzym – Mediolan

199

216

17

81,2

26.

Stuttgart – Paryż

230

245

15

73,7

27.

Londyn – Sheffield

239

253

14

47,5

28.

Paryż – Genewa

202

214

12

14,6

10 https://www.omio.com/trains
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W przypadku niektórych tras – zarówno międzynarodowych,
jak i krajowych – kolej wygrywa z samolotem pod względem
czasu podróży. Potwierdzają to wyniki europejskiego rankingu
zaprezentowane w Tabeli 1.
Eksperci z Omio, popularnej międzynarodowej wyszukiwarki połączeń kolejowych, autobusowych i lotniczych,
opracowali raport, w którym wskazano zostało 28 relacji
w Europie, gdzie podróż pociągiem jest szybsza niż samolotem, a zarazem bardziej przyjazna środowisku. Ranking
Omio bazował na 100 najpopularniejszych trasach pociągiem
i samolotem, zarezerwowanych za pośrednictwem wyszukiwarki latem 2020 r. (między 1 czerwca a 30 września 2020 r.)
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Francji.
Emisja CO2 w kg na pociąg / lot została obliczona na podstawie danych pobranych z Atmosfair. Zestawienie Omio
uwzględnia czas podróży z centrum miasta na/z lotniska
transportem publicznym (od 50 do 133 min), czas odprawy

lotniskowej (od 60 do 90 min) oraz czas lotu z miasta
A do miasta B (od 60 do 85 min). W przypadku podróży
koleją do całkowitego czasu podróży (trasa pokonywana
od 60 do 220 min) doliczono dojazd z centrum do/z dworca
kolejowego (od 8 do 28 min).
W Tabeli 1 zaprezentowano zestawienie przygotowane przez
zespół Omio (czas i CO2 zaoszczędzone dzięki podróżom pociągiem) na najważniejszych trasach europejskich.
Z zestawienia wynika, że najbardziej interesującym przypadkiem, biorąc pod uwagę kryterium zaoszczędzonego czasu,
okazała się podróż z Londynu do Brukseli, w przypadku której
decydując się na transport kolejowy, pasażerowie mogą
skrócić czas podróży o 2 h i 16 minut. Najbardziej przyjazna
środowisku okazała się podróż pociągiem w Wielkiej Brytanii:
z Londynu do Newcastle upon Tyne dzięki mniejszej o ponad
115 kg emisji CO2 i czasie krótszym o 44 min niż samolotem.

3. Czy w Polsce transport kolejowy może konkurować
z transportem lotniczym – analiza rynkowa
3.1 Badanie UTK – pociąg vs. samolot
w krajowej podróży biznesowej
W celu zbadania, jak w warunkach krajowych plasuje się
podróż pociągiem w porównaniu z podróżą samolotem,
porównano ofertę połączeń lotniczych między największymi
miastami w Polsce z podróżą koleją na tej samej trasie.

3.2 Założenia i metodyka badania
Założeniem badania było przeanalizowanie, jak w przypadku
krajowej podróży biznesowej z miasta A do miasta B kształtuje się konkurencyjność dwóch środków transportu: pociągu
i samolotu pod względem czasu i kosztów podróży, a także emisji
CO2. Na potrzeby analizy w popularnej wyszukiwarce połączeń
lotniczych, kolejowych i autobusowych (momondo.pl) wybrano
dostępne połączenia lotnicze pomiędzy głównymi miastami-centrami biznesowymi w Polsce, a następnie wskazano dla
nich alternatywne połączenie kolejowe. Pod uwagę brano tylko
połączenia bezpośrednie w jedną stronę z miasta A do miasta B
w poniedziałek 13 grudnia 2021 r.
Przyjęto, że bilet zakupiony zostanie z tygodniowym wyprzedzeniem. Jako czas wylotu/wyjazdu ustalono godzinę, która
umożliwia wyruszenie rano z „punktu zero” w mieście
A i dotarcie do „punktu zero” w mieście B na godzinę 12:00.
Jeżeli nie było połączeń lotniczych, które ten warunek spełniały, to wybierano pierwsze dostępne bezpośrednie połączenie w danym dniu. W przypadku podróży koleją, kierowano się
również zasadą optymalnego czasu podróży.
Aby obliczyć całkowity czas podróży lotniczej i kolejowej,
do czasu podróży doliczono czas dojazdu komunikacją
publiczną na/z lotnisko/dworzec z „punktu zero” w mieście
A do „punktu zero” w mieście B, który skalkulowano z wykorzystaniem aplikacji Google Maps. Za „punkt zero” przyjęto
punkt w danym mieście, od którego liczone są odległości
pomiędzy poszczególnymi miastami na drogowskazach.
W kalkulacji całkowitego czasu podróży przyjęto rzeczywisty czas podróży z miasta A do miasta B podany na stronie
przewoźników. W przypadku podróży samolotem na trasie
krajowej doliczono 120 min, które w informacji lotniskowej
określone jest jako czas, który niezbędnie trzeba przeznaczyć
na odprawę bagażu i kontrolę bezpieczeństwa.
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Koszt podróży. Ceny biletów skalkulowano na podstawie
informacji na stronie operatora. W przypadku biletów lotniczych brano pod uwagę bilety klasy ekonomicznej (economy),
natomiast w przypadku kolei wyłącznie bilety 2 klasy. Ceny
biletów nie zawierały promocji, zniżek itp. Założono, że bilety
zakupione zostaną 7 dni przed planowaną podróżą.
Emisja CO2. Ślad węglowy danego połączenia krajowego
kolejowego i lotniczego podany został w przeliczeniu na jednego pasażera. Porównując dane dot. emisyjności przyjęto
dwutorowe podejście. Zestawiono dane dot. (1) emisji CO2
w trakcie połączenia lotniczego realizowanego przez LOT
oraz (2) dane PKP Intercity wyliczane na podstawie danych
CER (Community of European Railways and Infrastructure)
według zasady: odległość handlowa przemnażana przez
uśredniony poziom emisji w wysokości: pociąg 28 g CO2/pkm,
samolot 244 g CO2/pkm. Dane te należy traktować poglądowo, gdyż poziom zużycia CO2 na pasażera będzie się różnił
w zależności od:
zajętości danego samolotu / pociągu: w przypadku
pełnego obłożenia pojazdu CO2 na pasażera będzie proporcjonalnie niższe (przewoźnicy powinni dążyć do 100%
zajętości pojazdów);
floty wykorzystywanej do obsługi danego połączenia:
w przypadku samolotów mniej emisyjne są samoloty
typu Boeing 787 („Dreamliner”), a bardziej samoloty
starszego typu; w przypadku lokomotywy spalinowej
emisyjność będzie wyższa niż elektrycznej;
produkcja energii – w przypadku źródła energii z farm wiatrowych emisyjność będzie niższa niż w przypadku energii
z węgla. W przypadku lotu dodatkowo należy wziąć pod
uwagę energię wykorzystywaną na dostarczenia paliwa
do samolotu.

3.3 Oferta krajowych połączeń lotniczych
W toku badania w ramach istniejącej siatki połączeń LOT zdefiniowano 12 połączeń bezpośrednich lotów krajowych:
dziesięć połączeń z Warszawy do: Bydgoszczy, Gdańska,
Lublina, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia,
Poznania, Zielonej Góry i Szczecina,
dwa połączenia z Krakowa do: Olsztyna i Gdańska.

Rys. 4 Schemat siatka połączeń krajowych LOT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych LOT

Zgodnie z założonymi kryteriami, w wyszukiwarce LOT wyszukano propozycje zakupu biletu na poszczególnych trasach
na 13 grudnia 2021 r.
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Rys. 5 Poglądowa oferta bezpośrednich połączeń lotniczych między polskimi miastami

Dla tych opcji podróży samolotem na wybranych trasach
wyszukano alternatywne połączenia pociągiem. Tabela 2
zawiera propozycje bezpośrednich połączeń kolejowych zgodnych z założonymi kryteriami, które wybrano w wyszukiwarce
PKP Intercity.

Rys. 6 Poglądowa oferta alternatywnych połączeń kolejowych pomiędzy polskimi miastami

Zestawienie połączeń lotniczych z ich alternatywą w postaci
kolei według całkowitego czasu, kosztów podroży i emisji CO2
zebrano w poniższej tabeli.

Tab. 2 Zestawienie bezpośrednich połączeń lotniczych i kolejowych między
polskimi miastami

POCIĄG VS. SAMOLOT NA TRASACH KRAJOWYCH
samolot

pociąg

zestawienie pociąg vs. samolot

Lp.

„punkt zero”
miasto A

„punkt zero”
miasto B

1.

Warszawa

Katowice

265

208

19

73

169

49

8,3

+96

-159

10,7

2.

Warszawa

Kraków

260

263

20

72

167

135

8,2

+93

-128

11,8

3.

Warszawa

Lublin

230

121

13

43

143

31

4,9

+87

-91

8,1

4.

Warszawa

Poznań

260

209

23

96

193

49

11,0

+67

-160

12,0

5.

Warszawa

Gdańsk

225

441

25

80

161

135

9,2

+64

-306

15,8

6.

Warszawa

Wrocław

255

354

25

93

235

120

10,6

+20

-234

14,4

7.

Warszawa

Bydgoszcz

245

239

19

70

235

59

8,0

+10

-180

11,0

8.

Warszawa

Rzeszów

235

193

20

110

317

69

13

-82

-124

7,4
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całkowity
czas
podróży
pociągiem
w min.

cena
biletu
w PLN

emisja
CO2
w kg/os

Czas
pociągu
(+) (-)
w min

O ile
tańszy jest
pociąg od
samolotu
(w PLN)

Wielkość CO2
wyeliminowana
w kg/os dzięki
podróży pociągiem

POCIĄG VS. SAMOLOT NA TRASACH KRAJOWYCH
samolot

pociąg

zestawienie pociąg vs. samolot

Lp.

„punkt zero”
miasto A

„punkt zero”
miasto B

9.

Kraków

Gdańsk

255

294

20

151

339

179

17,4

-84

-115

2,6

10. Warszawa

Zielona Góra

260

241

29

130

351

87

15

-91

-154

14,1

11. Kraków

Olsztyn

295

110

32

134

414

74

15

-119

-36

16,6

12. Warszawa

Szczecin

290

575

36

133

410

72

15

-120

-503

20,7

całkowity
czas podróży
samolotem
w min.

cena
biletu
w PLN

emisja
emisja
CO2 w kg/ CO2 w kg/
os. wg
os. wg
danych
danych
LOT
Intercity

3.4 Wnioski z przeprowadzonej analizy
pociąg vs. samolot
Całkowity czas trwania podróży
Przeprowadzona analiza potwierdziła, że podróż samolotem na trasach krajowych w Polsce nie zawsze jest szybsza
od podróży pociągiem. Jeżeli wziąć pod uwagę tylko czas lotu
z lotniska w mieście A do lotniska w mieście B, to w każdym
analizowanym przypadku samolot pokonuje trasę szybciej
niż pociąg. Jeżeli doliczony zostanie czas na/z dotarcie na
lotnisko transportem publicznym, które zazwyczaj zlokalizowane są poza centrami miast (w analizowanych przypadkach od 10 do 60 min), uwzględnione zostanie 120 min
celem odpraw (czas ten wydłużył się w związku z aktualną
sytuacją epidemiczną), to okaże się, że dla 7 z 12 analizowanych tras (Warszawa – Lublin; Warszawa – Katowice;
Warszawa – Poznań; Warszawa – Kraków; Warszawa – Gdańsk;
Warszawa – Bydgoszcz i Warszawa – Wrocław) całkowity czas
podróży jest krótszy pociągiem.
W przypadku 5 połączeń (Kraków – Gdańsk,
Warszawa – Rzeszów, Kraków – Olsztyn, Warszawa – Szczecin,
Warszawa – Zielona Góra) wyszukanie bezpośredniego
połączenia w danym dniu w czasie krótszym niż 5 h nie było
możliwe, co może być ważnym kryterium przy planowaniu
podróży pociągiem na tych trasach. W przypadku połączenia
Gdańsk – Kraków istniała oferta pociągu nocnego (kuszetka
to dodatkowy koszt do ceny biletu ok. 70 zł). W godzinach 22:43 – 07:04 można było również dotrzeć pociągiem
z Warszawy do Rzeszowa, jednak w tym przypadku nie było
oferty miejsc do spania, więc pociągi te nie były brane pod
uwagę jako zbyt mało komfortowe.

Dostępność danego środka transportu
W przypadku bezpośrednich połączeń lotniczych oferta
okazała się dość ograniczona. W 5 z 12 połączeń bezpośrednich (Warszawa – Bydgoszcz, Warszawa – Lublin,
Kraków – Gdańsk, Kraków – Olsztyn, Warszawa – Zielona
Góra) wyszukiwarka wskazywała tylko jeden dostępny
lot bezpośredni w danym dniu w późnych godzinach
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Rys. 7 Całkowity czas podróży pociągiem i samolotem na analizowanych trasach (z „punktu zero” w mieście A do „punktu zero”
w mieście B) w minutach
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wieczornych, co w przypadku dojazdu na spotkanie biznesowe wymaga przyjazdu dzień wcześniej, generując tym
samym dodatkowy koszt noclegu. W tym kontekście oferta
kolei jest dużo bardziej zróżnicowana i stwarza możliwość

wybrania bardziej dogodnego połączenia niż w przypadku
lotów. Zazwyczaj jest to kilka połączeń dziennie w różnych
porach dnia, różniących się czasem podróży i nieznacznie
ceną. Może mieć to znaczenie np. w przypadku spóźnienia
się na dany pociąg, dzięki czemu nie ma konieczności odkładania podróży na kolejny dzień.
Dodatkowo z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne
stwierdzono ograniczenia w funkcjonowaniu bezpośrednich
pociągów z Warszawy do Zielonej Góry. Na dzień, w którym
dokonano porównania wszystkich połączeń dostępny był
tylko pociąg z Warszawy zapewniający dotarcie do Zielonej
Góry z przesiadką w Zbąszynku na komunikację zastępczą
(autobus). Wydłuża to czas przejazdu, lecz pozostaje bez
wpływu na ostateczne wyniki analizy, zgodnie z którymi
czas dotarcia do Zielonej Góry samolotem jest krótszy niż
podróż pociągiem.

Koszt biletu
O ile cena biletu za pociąg w każdym analizowanym połączeniu była zdecydowanie niższa niż samolotem (średnio
o 181 zł), to w przypadku podróży samolotem w dwie strony
łączna cena biletu jest proporcjonalnie niższa, czego nie ma
w przypadku biletów kolejowych. Z drugiej strony, na trasach,
gdzie najkrótsza podróż pociągiem trwała ok. 7 h i nie było
alternatywy w postaci bezpośredniego pociągu nocnego
(np. Warszawa – Szczecin), koszt biletu lotniczego był nieproporcjonalnie wyższy.
Najmniejsza różnica między kosztem biletu kolejowego
i lotniczego występuje w przypadku połączenia z Krakowa
do Olsztyna. Bilet lotniczy kosztuje 110 zł, a bilet kolejowy
74 zł. Aby ze stolicy Małopolski dostać się do stolicy Warmii
i Mazur, do biletu kolejowego należy dopłacić 36 zł.

Podróż samolotem największej dopłaty wymaga w przypadku
relacji Warszawa – Szczecin. Bilet na pociąg kosztuje 72 zł,
podczas gdy za samolot należy zapłacić aż 575 zł, co oznacza,
że podróżny wybierając samolot musi liczyć się z wydatkiem
o ponad 500 zł większym niż w przypadku pociągu.

Emisja CO2
Współcześnie dla wielu osób nie bez znaczenia jest wpływ,
jaki na środowisko ma środek transportu. W każdym analizowanym tu przypadku kolej jest bezkonkurencyjna. Nawet
jeśli przyjęte zostaną parametry emisyjności podawane przez
przewoźnika LOT, to w porównaniu z koleją, jest to ponad
dwukrotnie większa emisja CO2 do atmosfery. Jeśli do analizy przyjęte zostaną dane CER, to różnice na korzyść kolei
będą już ponad siedmiokrotne. W tym drugim przypadku
najwięcej CO2 nie zostanie wyemitowane do środowiska,
jeśli pasażer wybierze podróż z Warszawy do Katowic pociągiem zamiast samolotem.

Wnioski końcowe
Przeprowadzona analiza wykazała, że biorąc pod uwagę
całkowity czas trwania podróży z „punktu zero” z miasta A do
„punktu zero” miasta B, okazuje się, że w przypadku ponad
połowy dostępnych krajowych tras bezpośrednich wybierając pociąg zamiast samolotu można dotrzeć z/do „punktu
zero” w krótszym czasie, po zdecydowanie niższych kosztach,
a dodatkowo w sposób bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku. Dodatkowo w przypadku podróży pociągiem na pozostałych trasach kryterium czasu nie będzie miało znaczenia,
gdy będzie istniała alternatywa pociągu nocnego z dostępnymi
miejscami do spania. Nawet w przypadku podróży samolotem
w niektórych przypadkach konieczny jest przyjazd dzień wcześniej, co generuje dodatkowe koszty noclegu.

4. Wyzwania dla transportu kolejowego w przyszłości
W obliczu zachodzących zmian klimatycznych transport
kolejowy posiada istotne atuty, które powinien wykorzystać
w konkurowaniu o klientów. Jednak przyjęcie założenia,
że w nowej post-covidowej rzeczywistości zielona rewolucja
będzie wystarczającym czynnikiem dającym kolei przewagę
nad samolotem nie będzie wystarczające. Zacząć należy
od poprawy dostępności podróży koleją. Rozwinięcie sieci
połączeń międzynarodowych będzie wymagało szerszej
współpracy na poziomie Unii Europejskiej i pomiędzy poszczególnymi krajami. Wśród niezbędnych działań w tym zakresie
wskazuje się m.in.:
1. Na poziomie Komisji Europejskiej zagwarantowanie
sprawiedliwych warunków rynkowych dla poszczególnych
rodzajów transportu, uwzględniających koszty środowiskowe podróży lotniczych i drogowych m.in. poprzez
zmniejszenie i ujednolicenie opłat za przejazd koleją czy
brak zwolnień podatkowych dla lotnictwa w transporcie
międzynarodowym. W większości krajów członkowskich
istnieją nierównomierne opłaty za dostęp do infrastruktury polegające na uiszczaniu przez kolej 100% opłat
za dostęp do infrastruktury kolejowej wobec znacznie
mniejszych opłat (w Polsce 1%) uiszczanych przez przewoźników drogowych (autobusy).
2. Jednolity Europejski Obszar Kolejowy powinien stać
się rzeczywistością. W przypadku międzynarodowych
podróży pociągiem konieczna jest złożona współpraca
międzynarodowa a tą dodatkowo w okresie pandemii
komplikują krajowe przepisy sanitarne. Konieczne tym
samym są środki ułatwiające operacje transgraniczne
poprzez ograniczenie konieczności przeprowadzania
odpraw granicznych oraz wyeliminowanie problemów
administracyjnych i opóźnień na przejściach granicznych.
Wdrożenie europejskiego systemu zarządzania ruchem
kolejowym (ERTMS) mogłoby zastąpić odmienne systemy
sygnalizacji kolejowej w Europie jednolitym systemem,
który pozwalałby na niezakłóconą jazdę pociągów przez
różne kraje i sprzyjał zachowaniu konkurencyjności kolei.
3. Inwestycje w interoperacyjny tabor kolejowy – na poziomie europejskim zakup wspólnego taboru kolejowego
z homologacją do poruszania się po torach wielu
krajów i wydzierżawieniu tego taboru zainteresowanym
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operatorom. Przez ostatnie dziesięciolecia systemy
kolejowe w państwach Unii Europejskiej rozwijały się
niezależnie od siebie, z zastosowaniem różnych rozwiązań
technicznych, co obecnie utrudnia świadczenie usług
przewozów międzynarodowych i wymusza wyższe koszty
działalności związane z zakupem i utrzymaniem zróżnicowanego taboru.
4. Jeden wspólny transgraniczny bilet mógłby być
rozwiązaniem wprowadzonym na poziomie Unii
Europejskiej. Obecnie pasażerowie, którzy chcą podróżować w sposób zrównoważony, nie zawsze mogą znaleźć
informacje na temat łączonych połączeń transgranicznych
czy też możliwości zakupu biletów kolejowych na wszystkich potencjalnych trasach. Innym środkiem priorytetowym byłby łatwy system rezerwacji: jedna platforma dla
rezerwacji pociągów nocnych i innych pociągów międzynarodowych. Pasażer powinien mieć możliwość zakupu
tylko jednego biletu, nawet na podróż przez sześć krajów
w czterech pociągach.
5. Czas podróży pociągiem przy aktualnie osiąganych
obecnie prędkościach mógłby zostać przynajmniej
częściowo skrócony, gdyby istniała alternatywa połączeń nocnych na części tras. Mimo ambitnych planów,
o których mowa była w rozdziale 1, reaktywacja
pociągów nocnych w Europie w skali, w jakiej były one
dostępne w latach 70-tych i 80-tych XX w., nie będzie
łatwe. Wciąż bowiem istnieją bariery, które – podobnie jak dekadę temu – wyeliminowały pociągi nocne
z oferty przewozowej. Nadal np. brak jest odpowiedniego taboru kolejowego do obsługi połączeń nocnych.
W Polsce eksploatowanych jest obecnie 69 wagonów
sypialnych i 21 kuszetek. Pomimo tak niewielkiej liczby
tego typu taboru, wysoki popyt sprawia, że miejsca
do spania wyprzedawane są w pierwszej kolejności.
6. Operatorzy międzynarodowych połączeń będą
również musieli sprostać rosnącym wymaganiom
pasażerów, którzy oczekują coraz atrakcyjniejszej
usługi. Nowoczesne przedziały w stylu „hotelowym”,
które zapewnią im prywatność i bezpieczeństwo.
Podróż koleją nie jest też w pełni dostępna dla osób
z niepełnosprawnością.

5. Innowacje – przyszłość w podróżowaniu koleją
Współcześnie prym w redefiniowaniu tego, co oznacza
podróżowanie pociągiem po Europie, wiodą startupy i firmy
opracowujące nowe technologie. Luksusowe wagony sypialne,
szybkie tory magnetyczne i nowe aplikacje mobilne – to wszystko
pojawia się na horyzoncie nowej ery kolei w Europie.
Superszybkie tory magnetyczne od Nevomo – ten pomysł
naukowców z Politechniki Warszawskiej jest obecnie reklamowany jako odpowiedź na potrzebę skrócenia czasu podróży.
Od 2023 r. pociągi Nevomo (dawniej Hyper Poland), finansowane z funduszy crowdfundingowych, będą mogły poruszać
się z prędkością 415 km/h. Co więcej, nie wymagają budowania nowych torów, ponieważ model ten opiera się na istniejącej infrastrukturze z dodatkiem technologii magnetycznej,
znanej jako „magrail”. Zmniejszony model systemu został
po raz pierwszy zaprezentowany w 2019 r. Był on na tyle obiecujący, że udało się pozyskać środki na trzyetapowy proces
implementacji – od planu do fazy wdrożenia, czyli osiągnięcia
przez pociągi prędkości 1200 km na godzinę w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Midnight Trains – pociąg jak hotel – w czerwcu 2021 r.
francuski start-up turystyczny finansowany przez Xaviera
Niela, ogłosił nową ofertę nocnych pociągów dla pasażerów,
którzy chcą podróżować w luksusowych warunkach. Jak
podkreślają założyciele Midnight Trains aktualnie poza lotami
lub kiepskiej jakości nocnym pociągiem nie ma tego typu
alternatywy dla podróży na średnich dystansach. Tym samym
ich pociągi będą przypominać hotele na szynach, dostępne
będą tylko pomieszczenia prywatne – jednoosobowe lub do
współdzielenia z osobą towarzyszącą czy rodziną. W pociągu
będzie znajdował się wagon restauracyjny i bar. Będzie można
skorzystać z usługi concierge’a, czyli osoby zwykle kojarzonej
z branżą hotelarską, odpowiedzialnej za udzielanie podróżnym
informacji czy koordynowanie planu podróży. Uruchomienie
pierwszych nocnych tras o długości od 800 km do 1500 km
zostało zaplanowane na 2024 r. Ostateczna lista połączeń
kolejowych zostanie przedstawiona po uzyskaniu przez firmę
umów na wynajem wagonów. W planach są połączenia nocne
do Rzymu, Porto czy Kopenhagi.
Podróż z Nightjet w wygodnych i tanich sypialniach – nocne
pociągi Nightjet reaktywowane zostały w 2016 r. w czasie
zastoju w branży przewozów międzynarodowych w Europie.
Sieć połaczeń obejmuje Austrię, Belgię, Niemcy, Holandię,
Szwajcarię i Włochy. Składy zestawiane są z wagonów sypialnych. Usługi reklamowane są jako tanie i przyjazne środowisku
nocne połączenia między popularnymi turystycznie europejskimi miastami. Goście mogą zarezerwować nocleg w pociągu
w osobistym przedziale – apartamencie lub w kuszetkach

17

Przyszłość podróżowania – pociąg czy samolot?

piętrowych, na których może spać od 4 do 6 osób. Na pokładzie serwowane jest bezpłatne śniadanie, a także całodobowe
menu z płatnymi posiłkami i napojami. Nowy tabor, który
wejdzie do eksploatacji w 2022 r., będzie miał jeszcze bardziej
nowoczesny design, prywatne łazienki w pokojach standardowych, regulację temperatury za pomocą ekranu dotykowego
oraz darmowe wi-fi niezależnie od długości podróży. Ceny w
Nightjet zaczynają się od 49 do 59 EUR za kuszetkę, 89 EUR
za łóżko w kabinie 2-osobowej lub 129 EUR za przedział jednoosobowy. Koszt podróży jest więc niższy niż pobyt w większości hosteli w Europie. Dla rodzin jest zryczałtowana stawka
za przedział piętrowy dla 4 do 6 osób w wysokości 199 EUR.
Połączenie e-mobilności i transportu publicznego według
włoskiego startupu technologicznego Crain Mobility – włoski
startup technologiczny Crain Mobility zaproponował wykorzystanie dużych pociągów do przewozów i ładowania samochodów elektrycznych. Pomysł ten jest rozwijany od dwóch lat
i spotkał się z dużym zainteresowaniem europejskiej społeczności transportowej. Crain Mobility planuje wykorzystać wolne
place przy bocznicach na obrzeżach największych europejskich
miast i przekształcić je w specjalne terminale, gdzie samochody
transportowane będą na platformach w składzie pociągu.
Pasażerowie zajmą miejsca i przedziały w komfortowych wagonach. Do dyspozycji będą restauracje, systemy rozrywki czy
obrotowe fotele. Proponowane przez Crain Mobility rozwiązanie opiera się o założenie, że drogi staną się bezpieczniejsze
i czystsze, bez całkowitego ignorowania potrzeby korzystania
z samochodów w niektórych sytuacjach.
Łatwiejsza podróż dla osób z niepełnosprawnością z aplikacją Transreport – brytyjski startup Transreport na podstawie informacji od pasażerów z niepełnosprawnością
podróżujących koleją opracował dwie aplikacje. Pierwsza
z nich – Passenger Assistance – została stworzona z myślą
o osobach potrzebujących pomocy w postaci podjazdów
i pomocy wizualnych podczas podróży. Usługi te można
zamówić za pośrednictwem aplikacji w smartfonie.
Informacje następnie przekazywane do operatorów kolejowych. Zwykle podróżująca osoba z niepełnosprawnością
musi kontaktować się indywidualnie z każdym przewoźnikiem kolejowym, aby poinformować o swoich potrzebach.
Użytkownicy drugiej z opracowanych przez Transreport
aplikacji mogą zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak zepsuty
sprzęt, oświetlenie czy podłoga, które mogły sprawić, że ich
podróż była trudniejsza niż powinna, nawet jeśli nie potrzebują pomocy innej osoby, by tę podróż odbyć. Aplikacje
te pozwolą lepiej zrozumieć złożoność problemów i barier,
z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością i które
mogą zniechęcać do korzystania z kolei.
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