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Szanowni Państwo,

poprawa punktualności pociągów pasażerskich to duże wyzwanie dla przewoźników 
i zarządców infrastruktury. Opóźnienia zmniejszają atrakcyjność podróży koleją i wpły-
wają negatywnie na jej wizerunek. Obok bezpieczeństwa i komfortu, punktualność musi 
stawać się cechą charakterystyczną kolei, jej wyróżnikiem i argumentem, dla którego 
podróżujący powinni wybierać pociąg. To także niezwykle istotne z punktu widzenia 
pracy, jaką należy wykonać, aby odbudować wyniki kolei sprzed pandemii. Tymczasem 
widoczna w statystykach zmniejszająca się punktualność pociągów osłabia dotychczas 
osiągnięte efekty modernizacji i unowocześnienia transportu kolejowego. To może być 
jeden z najważniejszych czynników hamujących powrót pasażerów do kolei. 

W 2021 r. średnia punktualność pociągów wyniosła 90,1%. Oznacza to, że blisko 
co 10 pociąg nie dojechał do stacji końcowej punktualnie. W roku 2020 do stacji koń-
cowej punktualnie dojechało 94,6% pociągów. W 2021 r. średnie opóźnienie na stacji 
końcowej dla pociągów opóźnionych od 6 minut, wyniosło ponad 21 minut. Z kolei 
średnie opóźnienie na drodze przejazdu, czyli na wszystkich stacjach postojów handlo-
wych, wynosiło 18 minut.

Powrót pasażerów na kolej, większa liczba pociągów i większa dostępność usług prze-
wozowych to elementy, które nie mogą iść w parze z pogorszeniem jakości jednego 
z kluczowych parametrów, jakim jest punktualność. Opóźnienia wynoszące ponad 
120 minut na stacji końcowej dotknęły ponad 2,2 tys. pociągów pasażerskich. Wartość 
ta może wydawać się niewielka przy ponad 1,7 mln uruchomionych pociągów (0,1%), 
jednak tak znaczne opóźnienie to problem dla kilku a nawet kilkunastu tysięcy podróż-
nych, którzy mogą zrezygnować z kolejnych podróży pociągami.

Najczęściej występujące przyczyny opóźnień leżą po stronie przewoźników – związane 
są z taborem i zagwarantowaniem obsługi pojazdów. Druga grupa przyczyn opóź-
nień to sytuacje zależne od zarządcy infrastruktury, związane z remontami, czasowymi 
wyłączeniami linii itp. Zmiana organizacji pracy, zapewnienie obsługi pociągów zgod-
nie z planem, dostępność taboru m.in. poprzez ograniczenie awarii czy odpowiednie 
planowanie inwestycji – to działania, które mogą eliminować opóźnienia, których przy-
czyny zaistniały po stronie przedsiębiorstw kolejowych. Dodatkowo powinna istnieć 
współpraca wszystkich podmiotów, w tym zagranicznych, w celu ograniczenia tego 
negatywnego zjawiska. Należy podjąć wszelkie działania w celu podniesienia punktu-
alności – to wskaźnik jakościowy, który buduje zaufanie podróżnych. 

Raport jest podsumowaniem punktualności pociągów w 2021 r. ze wskazaniem ich 
najważniejszych przyczyn. To publikacja, która może pomóc przewoźnikom i zarządcom 
infrastruktury jeszcze sprawniej realizować działania mające na celu poprawę jakości 
świadczonych usług. 

Co kwartał najnowsze dane o punktualności publikowane są na stronie 
https://dane.utk.gov.pl/.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego

Z wyrazami szacunku
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5 Punktualność pociągów

Urząd Transportu Kolejowego w cyklach kwartalnych 
gromadzi dane statystyczne o punktualności pociągów 
pasażerskich na stacji końcowej. Formularze przekazywane 
przez zarządców infrastruktury zawierają dane dotyczące 
punktualności dla każdego z przewoźników pasażerskich, 
osobno dla poszczególnych miesięcy danego kwartału. Wśród 
przekazywanych danych znajduje się informacja o liczbie 
uruchomionych pociągów, o liczbie opóźnionych pociągów 
i łącznym czasie opóźnień. Zarządca infrastruktury zbiera 
i przekazuje dane o opóźnieniach notowanych w następują-
cych  przedziałach czasowych:

do 5 min 59 s – dolny próg punktualności pociągów, 
przyjmuje się, że pociągi opóźnione do 5 min 59 s 
są punktualne,

od 6 min do 59 min 59 s,

od 60 min do 119 min 59 s,

od 120 min.

Wśród danych dotyczących opóźnień pociągów znajdują się 
również informacje o liczbie pociągów odwołanych, poziomie 
punktualności na stacji końcowej oraz dodatkowo informacje 
o punktualnościach na stacjach.

Po wzroście wskaźników punktualności w 2020 r., 
na co w dużej mierze wpłynęło zmniejszenie liczby pociągów 
z powodu pandemii, kiedy to liczba pociągów uruchomionych 
była w stosunku do 2019 r. niższa o blisko 135 tys., wyniki 
w 2021 r. są bardziej zbliżone do czasów sprzed wprowadza-
nia ograniczeń spowodowanych SARS CoV-2. Większa liczba 
pociągów wpłynęła na obniżenie wyników ich punktualności. 
Wskaźnik ten dla całego rynku kolejowych przewozów pasa-
żerskich w 2021 r. wyniósł 90,1% i był o 4,5 punktu procento-
wego niższy od danych za 2020 r. 

1 Dokładne dane o punktualności zamieszczone są w plikach Excel dostępnych na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem https://dane.utk.gov.pl/
sts/punktualnosc/punktualnosc-pasazerska/. Na stronie internetowej dostępne są zarówno dane punktualności ogółem, jak również w podziale na przewoźników, dane 
o punktualności i zatrzymaniach na stacjach, a także podstawowe dane o przyczynach opóźnień.

W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. uruchomiono o ponad 
160 tys. (10,1%) więcej pociągów pasażerskich oraz o blisko 
25 tys. (5,9%) więcej pociągów towarowych. W porównaniu 
do 2019 r., czyli ostatniego roku przed nastaniem pande-
mii, w przewozach pasażerskich odnotowano wzrost liczby 
pociągów o 25 tys. (1,5%), zaś wynik przewozów towarowych 
pod względem liczby uruchomionych pociągów na sieci 
PKP PLK był niższy tylko o 0,7 tys. (0,2%). Jeśli chodzi o liczbę 
uruchomionych pociągów, przez okres 10. miesięcy  2021 r. 
(marzec-grudzień) było ich więcej niż w analogicznych miesią-
cach 2020 r.

Pomimo kolejnych fal pandemii i ograniczeń w mobil-
ności społeczeństwa w 2021 r., przewoźnicy utrzymali 
znacznie bardziej stabilną siatkę połączeń niż w 2020 r. 
Wpływ na to miało także stopniowe  przywracanie 
połączeń w komunikacji międzynarodowej. Największe 
wzrosty liczby uruchamianych pociągów w porównaniu 
z 2020 r. zanotowano w kwietniu i maju – odpowiednio 
o 47 i 41% pociągów więcej.

W 2021 r. rzadziej dochodziło do sytuacji konieczności 
czasowego ograniczania rozkładu jazdy. Odwołano ogółem 
17 tys. pociągów pasażerskich w stosunku do 18,5 tys. 
w 2020 r. i 14 tys. w 2019 r. Podane wartości dotyczą 
odwołania pociągów na sieci PKP PLK, które planowo miały 
zostać uruchomione w danym dniu oraz takich, które zostały 
częściowo odwołane jeszcze podczas ich biegu. Odwołania 
pociągów nie odnoszą się do przypadków, kiedy poszcze-
gólne relacje zostały anulowane wcześniej na etapie tworze-
nia oferty przewozowej. 

Dane o stacjach pośrednich wskazują, że w przypadku ponad 
2 tys. stacji, średnia dobowa liczba zatrzymań z całego roku 
przekraczała 10 zatrzymań na dobę, w przypadku połowy 
z tej liczby stacji możemy mówić o punktualności na poziomie 
minimum 90%1. 

1. Wstęp

https://dane.utk.gov.pl/sts/punktualnosc/punktualnosc-pasazerska/
https://dane.utk.gov.pl/sts/punktualnosc/punktualnosc-pasazerska/
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2.1. Dane podstawowe

W 2021 r. punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 
90,1% i była o 4,5 punktu procentowego niższa niż w 2020 r. 
oraz 2,4 punktu procentowego niższa niż w 2019 r.

2. Punktualność pociągów pasażerskich
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Rys. 1 Punktualność na przybyciu w poszczególnych miesiącach 2019, 2020 i 2021 r. (przy opóźnieniach od 6      min)

Rys. 2 Podstawowe wskaźniki punktualności w poszczególnych miesiącach 2021 r.
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W 2021 r. najniższy wynik punktualności odnotowano w lipcu. 
Wyniósł on 86,73%. Wtedy też uruchomiono najwięcej 
pociągów (4 942). Zmniejszenie oddziaływania sytuacji pan-
demicznej na  gospodarkę oraz duże zainteresowanie koleją 
w okresie wakacji 2021 r., miało przełożenie na  uruchomienie 
dodatkowych połączeń. Lipiec był też miesiącem z największą 
liczbą opóźnionych  pociągów.

Średnie opóźnienie, przy uwzględnieniu opóźnień 
do 5 min 59 s, wyniosło 8 min 50 s, zaś dla pociągów pasażer-
skich opóźnionych od 6 min wyniosło 21 min 22 s. Co ważne, 
poziom średnich opóźnień nie różni się znacząco między 
2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. 

Rys. 3 Średnia liczba uruchomionych pociągów w przeliczeniu na dni poszczególnych miesięcy
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Rys. 4 Średni czas długości opóźnień (w min i s) w poszczególnych miesiącach 2021 r. 
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Spadek punktualności pociągów widoczny jest również 
w liczbie opóźnionych pociągów. Dla całości rynku w porów-
naniu do 2019 r. uruchomiono tylko o 1,5% więcej pociągów 
(ponad 25 tys.), zaś liczba  pociągów opóźnionych wzrosła 
o 41,8%. W największym stopniu w dwóch przedziałach: do 
5 min 59 s oraz powyżej 120 min, odpowiednio o 46,4% oraz 
44,2%. Zwłaszcza wzrost opóźnień w ostatnim przedziale jest 
zjawiskiem bardzo niepokojącym, gdyż czas oczekiwania na 
przyjazd opóźnionego pociągu wynoszący powyżej dwóch 
godzin należy uznać za wpływający na możliwość skomuniko-
wania z innymi środkami transportu i w dużym stopniu utrud-
niający realizację planów podróżnych. W przypadku wielu 
przewoźników czas średniego opóźnienia pociągu w ostatnim 

przedziale ma często wartość zbliżoną do ponad 3 godzin. Jest 
to wartość uśredniona na podstawie łącznego czasu i liczby 
opóźnień, nie zaś wartość najczęściej występujących opóźnień, 
jednakże wyraźnie wskazuje to na istnienie przypadków opóź-
nień znacząco przekraczających dolną granicę tego przedziału, 
czyli 120 min. 

Ponad 2/3 opóźnionych pociągów, przy wliczaniu wszystkich 
opóźnień, to składy, których opóźnienie nie przekracza 
6 minut. Można przyjąć, że w całej liczbie opóźnień te powy-
żej 120 minut stanowią bardzo mały odsetek, jednakże ich 
oddziaływanie na całościowy wymiar punktualności jest już 
znacznie większy.

Rok
 Liczba pociągów 

opóźnionych ogółem 
Opóźnione

Opóźnione od 6 minut 
do 59 minut 59 sekund

Opóźnione od 60 minut 
do 119 minut 59 sekund

Opóźnione powyżej 
120 minut

2019 370 796 241 417 122 779 5 070 1 530

2020 280 584 195 473 80 432 3 630 1 049

2021 525 667 353 476 162 825 7 160 2 206

Tab. 1 Liczba opóźnionych pociągów w latach 2019 – 2021
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Rys. 5 Średnia długość opóźnień na stacjach końcowych w 2021 r. w minutach dla danego przedziału opóźnień
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Rys. 6 Udział opóźnionych pociągów w wybranych przedziałach w ogóle pociągów opóźnionych na stacji końcowej w 2021 r.
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Przewoźnik
 Liczba pociągów 

opóźnionych 
Opóźnione do 

5 minut 59 sekund

Opóźnione od 
6 minut do 

59 minut 59 sekund

Opóźnione od 
60 minut do 

119 minut 59 sekund

Opóźnione od 
120 minut

Arriva RP 4 288 3 15 80 172

Cargo Master 57 3 18 97 167

České dráhy 258 3 16 74 131

Koleje Dolnośląskie 47 090 3 18 80 184

Koleje Małopolskie 15 744 3 12 81 145

Koleje Mazowieckie 80 310 2 16 81 174

Koleje Śląskie 53 224 2 15 78 171

Koleje Wielkopolskie 17 981 3 16 85 183

LEO Express 58 2 20 98 —

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 15 117 2 13 82 150

ODEG Ostdeutsche 1 752 3 15 70 221

Parowozownia Wolsztyn 3 2 14 — —

PKP Cargo 15 3 29 93 —

PKP Intercity 63 652 3 21 82 185

PKP SKM w Trójmieście 1 839 — 14 76 170

POLREGIO 183 021 3 16 82 174

SKM w Warszawie 40 504 2 14 80 165

SKPL Cargo 4 1 36 — —

UBB 421 — 6 — —

WKD 329 — 16 96 136

Tab. 2 Średni czas opóźnienia pociągów na stacji końcowej w wybranym przedziale czasowym w minutach wg poszczególnych przewoźników, 
których pociągi zatrzymują się na stacjach w Polsce

Przewoźnik
 Liczba pociągów 

opóźnionych 
Opóźnione do 

5 minut 59 sekund

Opóźnione od 
6 minut do 

59 minut 59 sekund

Opóźnione od 
60 minut do 

119 minut 59 sekund

Opóźnione od 
120 minut

Arriva RP 4 288 72,74% 25,61% 1,35% 0,3%

Cargo Master 57 56,14% 35,09% 3,51% 5,26%

České dráhy 258 61,63% 36,05% 1,55% 0,78%

Koleje Dolnośląskie 47 090 70,57% 28,43% 0,83% 0,16%

Koleje Małopolskie 15 744 66,08% 33,52% 0,37% 0,03%

Koleje Mazowieckie 80 310 71,69% 26,97% 1,07% 0,28%

Koleje Śląskie 53 224 71,2% 28,11% 0,61% 0,07%

Koleje Wielkopolskie 17 981 62,63% 35,24% 1,38% 0,74%

LEO Express 58 51,72% 43,1% 5,17% —

Tab. 3 Udział wybranych opóźnień w łącznej liczbie opóźnień na stacji końcowej dla wybranych przedziałów czasowych wg przewoźników, 
których pociągi zatrzymują się na stacjach w Polsce
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Przewoźnik
 Liczba pociągów 

opóźnionych 
Opóźnione do 

5 minut 59 sekund

Opóźnione od 
6 minut do 

59 minut 59 sekund

Opóźnione od 
60 minut do 

119 minut 59 sekund

Opóźnione od 
120 minut

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 15 117 74,49% 24,81% 0,56% 0,13%

ODEG Ostdeutsche 1 752 67,64% 32,13% 0,17% 0,06%

Parowozownia Wolsztyn 3 33,33% 66,67% 0% —

PKP Cargo 15 53,33% 33,33% 13,33% —

PKP Intercity 63 652 43,08% 50,75% 4,4% 1,77%

PKP SKM w Trójmieście 1 839 0% 97,88% 2,01% 0,11%

POLREGIO 183 021 69,08% 29,48% 1,14% 0,3%

SKM w Warszawie 40 504 82,61% 16,91% 0,44% 0,03%

SKPL Cargo 4 25% 75% — —

UBB 421 — 100% — —

WKD 329 — 96,05% 2,43% 1,52%

Przewoźnik
Czas łączny opóźnień 

w minutach 
Opóźnione do 

5 minut 59 sekund

Opóźnione od 
6 minut do 

59 minut 59 sekund

Opóźnione od 
60 minut do 

119 minut 59 sekund

Opóźnione od 
120 minut

Arriva RP 31 874 28,15% 50,33% 14,51% 7,02%

Cargo Master 1 162 9,38% 30,81% 16,7% 43,12%

České dráhy 2 512 16,92% 60,91% 11,74% 10,43%

Koleje Dolnośląskie 391 808 27,97% 60,36% 8,06% 3,62%

Koleje Małopolskie 100 736 29,19% 65,47% 4,76% 0,57%

Koleje Mazowieckie 582 852 23,38% 58,16% 11,85% 6,62%

Koleje Śląskie 346 307 26,96% 63,77% 7,4% 1,88%

Koleje Wielkopolskie 181 379 20,3% 54,59% 11,69% 13,42%

LEO Express 866 7,62% 58,43% 33,95% 0%

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 86 372 30,63% 57,86% 8,04% 3,47%

ODEG Ostdeutsche 12 289 25,54% 70,96% 1,7% 1,8%

Parowozownia Wolsztyn 30 6,67% 93,33% 0% 0%

PKP Cargo 353 7,08% 40,51% 52,41% 0%

PKP Intercity 1 186 676 6,95% 56,2% 19,25% 17,61%

PKP SKM w Trójmieście 27 911 0% 88,73% 10,05% 1,22%

POLREGIO 1 484 206 23,98% 58,12% 11,53% 6,37%

SKM w Warszawie 194 862 40,87% 50,54% 7,4% 1,19%

SKPL Cargo 110 0,91% 99,09% 0% 0%

UBB 2 707 0% 1000% 0% 0%

WKD 6 575 0% 78,02% 11,65% 10,33%

Tab. 4 Udział opóźnień w wybranych przedziałach czasowych w łącznym czasie opóźnień pociągów na stacji końcowej wg przewoźników, 
których pociągi zatrzymują się na stacjach w Polsce
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Rys. 7  Punktualność na przybyciu w 2021 r. (przy opóźnieniach od 6 min) w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich2

2.2. Punktualność przewoźników

Najwyższy wskaźnik punktualności osiągnął przewoźnik 
WKD. Realizuje on przewozy na wydzielonej infrastruktu-
rze, dzięki temu jego pociągi nie są narażone na większość 
czynników generujących opóźnienia. Dodatkowo na sieci 
WKD o długości 36 km sporadycznie dochodzi do zdarzeń 

losowych. Większość przewoźników z najlepszymi wyni-
kami punktualności wykonuje przewozy na stosunkowo 
niewielkie odległości. W przypadku PKP SKM w Trójmieście 
czy UBB możemy mówić o podobnej sytuacji jak u prze-
woźnika WKD.

2 Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski na jednej stacji oraz na stacjach granicznych
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Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjo-
nujących wg rozkładu jazdy odnotowała spółka PKP Intercity, 
która uruchamia pociągi na najdłuższych trasach, przez 
co wiele zdarzeń na sieci może mieć wpływ na punktual-
ność tego przewoźnika. Średnia punktualność pociągów 
PKP Intercity w 2021 r. wyniosła 72,55%. 

Dużo większa odległość na jaką podróżują pasażerowie 
kolei dalekobieżnych może mieć przełożenie na większą 
możliwość doświadczenia bardziej uciążliwego opóźnienia 

niż w przypadku przewoźników regionalnych. W przypadku 
kolei aglomeracyjnych opóźnienia często są mniejsze niż czas 
oczekiwania na możliwość kontynuacji podróży np. w komuni-
kacji autobusowej czy w indywidualnym transporcie samo-
chodowym w związku ze zjawiskiem kongestii drogowej. Przy 
realizowanych trasach o średniej długości blisko 240 km możli-
wość wystąpienia opóźnienia znacznie bardziej odczuwalnego 
przez klienta jest większa, zaś w wielu przypadkach nie ma 
możliwości zakończenia podróży i skorzystania z innego 
środka transportu.

Rys. 8  Średnia odległość (w km) przejazdu pasażera u wybranych przewoźników w 2021 r.
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Przewoźnik 2019 2020 2021

WKD 99,52% 99,52% 99,46%

SKPL Cargo 90,9% 100% 98,83%

PKP SKM 98,36% 99,05% 98%

UBB 97,87% 98,1% 97,35%

České dráhy 95,65% 96,29% 96,07%

Arriva 96,18% 98,06% 96,06%

ODEG Ostdeutsche 95,13% 97,98% 95,17%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 95,14% 96,43% 94,42%

PKP Cargo 81,01% 98,89% 92,71%

SKM Warszawa 94,05% 95,28% 91,55%

Koleje Mazowieckie 92,64% 95,07% 91,52%

Koleje Wielkopolskie 94,69% 94,97% 91,52%

POLREGIO 92,85% 94,7% 90,59%

Koleje Śląskie 90,07% 91,74% 88,55%

Koleje Małopolskie 91,88% 96,14% 88,13%

Koleje Dolnośląskie 92,12% 94,57% 88,12%

Cargo Master 74,15% 82,96% 84,38%

Parowozownia Wolsztyn 97,92% 83,33% 83,33%

LEO Express 85,99% 90,21% 74,31%

PKP Intercity 80,72% 87,4% 72,55%

Tab. 5 Punktualność na przybyciu (przy opóźnieniach od 6 min) w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich3 w latach 2019 – 2021

Największy spadek punktualności w stosunku do 2020 r. wystą-
pił u przewoźnika PKP Intercity w lipcu, w następnej kolejno-
ści w grudniu, sierpniu, listopadzie i czerwcu. Dane za lipiec 
i grudzień wskazują, że ponad 1/3 pociągów było opóźnionych 
w grupie opóźnień powyżej 5 min 59 sek. na stacji końcowej. 

Dane kwartalne wskazują, że dla wielu przewoźników II kwartał 
2021 r. to okres w którym opóźnienia pociągów były najniższe. 
Można wskazać kilka powodów:, mniejszy wpływ zjawisk pogo-
dowych, stabilny rozkład jazdy, mniejsze ograniczenia w zakresie 

sytuacji epidemicznej. Dla dość dużej liczby przewoźników naj-
niższy poziom punktualności odnotowany został w III kwartale 
2021 r. Przyczyny tych opóźnień były bardzo różne – od związa-
nych z inżynierią lądowa i urządzeniami infrastruktury, po zwią-
zane z taborem. Należy jednak pamiętać, że w tym okresie 
odnotowano wiele opóźnień spowodowanych przyczynami 
zewnętrznymi i pochodnymi, a także z przyczynami handlowymi. 
Wśród przyczyn handlowych wymienić można skomunikowanie 
pociągów i lokowanie podróżnych, co w tym okresie zajmowało 
znacznie więcej czasu niż w innych miesiącach.

Przewoźnik I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 2021 r.

WKD 99,72% 99,68% 99,04% 99,41% 99,46%

SKPL Cargo — — 98,83% — 98,83%

PKP SKM w Trójmieście 98,33% 98,51% 96,47% 98,77% 98%

UBB 98,65% 97,29% 96,06% 97,88% 97,35%

České dráhy 97,77% 98,06% 94,97% 93,85% 96,07%

Tab. 6 Punktualność na przybyciu w kwartałach 2021 r. (przy opóźnieniach od 6 min) w podziale na kolejowych przewoźników pasażer-
skich – malejąco wg całego roku 

3 Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski na jednej stacji oraz na stacjach granicznych
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2.3. Liczba pociągów uruchomionych i odwołanych

Przewoźnik I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 2021 r.

Arriva RP 95,94% 97,03% 96,42% 94,9% 96,06%

ODEG Ostdeutsche 98,51% 98,7% 97,08% 84,43% 95,17%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 95,79% 95,65% 93,37% 92,95% 94,42%

PKP Cargo — — 92,22% 100% 92,71%

SKM w Warszawie 89,81% 92,71% 91,02% 92,64% 91,55%

Koleje Wielkopolskie 92,91% 91,53% 91,39% 90,38% 91,52%

Koleje Mazowieckie 90,27% 92,77% 90,57% 92,43% 91,52%

POLREGIO 91,56% 92,61% 88,81% 89,54% 90,59%

Koleje Śląskie 83,43% 89,78% 90,86% 90,24% 88,55%

Koleje Małopolskie 89,32% 92,85% 83,4% 88,08% 88,13%

Koleje Dolnośląskie 90,89% 90,29% 89,29% 82,28% 88,12%

Cargo Master 91,3% 94,74% 84,31% 58,62% 84,38%

Parowozownia Wolsztyn — — 80% 100% 83,33%

LEO Express — 87,5% 71,15% 75,51% 74,31%

PKP Intercity 76,61% 78,01% 66,12% 70,72% 72,55%

Średnia 90,49% 92,03% 88,7% 89,34% 90,11%

Tab. 7 Liczba pociągów uruchomionych w latach 2019 – 2021 przez poszczególnych przewoźników (malejąco) 

Przewoźnik 2019 2020 2021

POLREGIO 593 717 535 984 601 087

Koleje Mazowieckie 270 035 261 723 268 099

Koleje Śląskie 127 659 120 572 133 844

PKP Intercity 137 305 121 324 131 965

Koleje Dolnośląskie 107 577 97 504 116 693

PKP SKM w Trójmieście 96 171 77 705 91 937

SKM w Warszawie 84 593 84 221 83 352

Koleje Wielkopolskie 73 263 70 711 79 279

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 57 234 53 696 69 061

WKD 59 226 58 374 60 380

Koleje Małopolskie 39 371 40 509 45 003

Arriva RP 41 002 35 740 29 635

UBB 16 556 12 457 15 916

ODEG Ostdeutsche 7 783 7 908 11 751
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Przedstawione dane wskazują bardzo duże różnice w liczbie 
uruchamianych pociągów pasażerskich. Wielu przewoźni-
ków w 2021 r. uruchomiło więcej pociągów niż w roku 2020, 
a także więcej niż w 2019 r. Największy wzrost procentowy 
w stosunku do 2020 r. (z wyłączeniem przewoźników realizu-
jących kursy w ramach uprzywilejowanego tranzytu oraz UBB) 
w liczbie uruchamianych pociągów dotyczył Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej i wyniósł 28,6% oraz 20,7% w porównaniu 
do 2019 r. Kolejni pod względem wzrostu liczby uruchomio-
nych pociągów w porównaniu do 2020 r. byli przewoźnicy: 
Koleje Dolnośląskie (+19,7%) oraz PKP SKM w Trójmieście 
(+18,3%). Minimalny spadek w liczbie uruchomionych pocią-
gów nastąpił w spółce SKM w Warszawie (-10%), ale trzeba 
mieć na uwadze, że warszawski przewoźnik praktycznie 
nie zmniejszył liczby kursów w okresie całej pandemii. Wśród 
przewoźników realizujących całoroczne przewozy, spadki 
w liczbie uruchomionych pociągów w porównaniu do 2019 r. 

dotyczyły Arrivy RP (-27,7%), Kolei Mazowieckich (-0,7%), 
PKP Intercity (-3,9%), PKP SKM w Trójmieście (-4,4%), SKM 
w Warszawie (-1,5%) oraz UBB (-4%).

W zakresie liczby odwołań pociągów w poszczególnych mie-
siącach 2021 r. nie miały już miejsca takie radykalne zmiany jak 
w 2020 r. Liczba odwołań pociągów nie odnotowała znaczących 
wahań i tylko w lutym 2021 r. przekroczyła 2 tysiące pociągów. 
Największa liczba odwołań dotyczyła okresu zimy i lata 2021 r.

Należy mieć na uwadze, że czym innym jest odwołanie pociągu 
ujęte w statystyce punktualności UTK od braku realizacji usługi 
przewozowej ujętej w rozkładzie jazdy. Brak realizacji usługi 
przewozowej nie jest uznawany za odwołanie pociągu, ale 
właśnie rezygnację. W 2020 r. wielokrotnie zgłaszano rezygna-
cję względem planowanego rozkładu jazdy, a w 2021 r. takich 
sytuacji rezygnacji było znacznie mniej.

Przewoźnik 2019 2020 2021

České dráhy 2 737 1 777 2 522

SKPL Cargo 1 066 353 256

Cargo Master 236 135 160

LEO Express 307 286 109

PKP Cargo 158 90 96

Parowozownia Wolsztyn 48 18 12

Tab. 8 Liczba pociągów odwołanych w latach 2019 – 2021 r.

Miesiąc 2019 2020 2021

styczeń 1 439 1 135 1 546

luty 795 1 290 2 369

marzec 1 015 3 004 1 028

kwiecień 713 2 509 873

maj 933 2 389 1 126

czerwiec 1 894 2 052 1 318

lipiec 1 232 991 1 485

sierpień 1 362 1 013 1 734

wrzesień 1 068 912 1 443

październik 1 099 1 454 1 298

listopad 1 169 923 1 099

grudzień 1 326 836 1 739

Łącznie 14 045 18 508 17 058
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Oprócz pojęcia punktualności, rozumianej jako liczba pociągów, 
które dotarły zgodnie z rozkładem jazdy do ostatniej stacji 
handlowej, występuje jeszcze pojęcie punktualności na drodze 
przebiegu. W tym wypadku punktualność dotyczy realizacji 
usług przewozowych już na konkretnym punkcie zatrzymania 
pociągu. Wielkość ta jest istotna dla pasażerów korzystających 
z pociągów tylko na części relacji – warto mieć na uwadze, 
że wiele stacji nie pełni roli stacji końcowych i to dla nich 
istotna jest zwłaszcza punktualność na stacjach pośrednich. 
Dane o punktualności na stacjach są dostępne na podsta-
wie raportów PKP PLK z Systemu Pracy Eksploatacyjnej 
(SEPE) – skorelowano je więc z liczbą pociągów zaraportowaną 
przez tego zarządcę dla poszczególnych przewoźników. Dane 
w zakresie opóźnień na stacjach przedstawiają jedynie podział 
na pociągi opóźnione od 6 min. 

Dane na temat zatrzymań pociągów na stacjach pośrednich 
wskazują na punktualność na poziomie 89,3% dla przewoźni-
ków świadczących usługę na sieci PKP PLK. Podobnie jak w sta-
tystyce ogólnej, również w tym wypadku najniższy wynik miał 
miejsce w lipcu: 85,6%. Średnia długość opóźnienia pociągu 
na stacji wynosiła 19 min. 

Warto zauważyć, że dla większości stacji w Polsce średnia 
liczba zatrzymań mieści się w przedziale 10 a 50 zatrzymań 
dziennie. Jednak, z liczby blisko 1,7 tysiąca stacji z liczbą 
zatrzymań w tym przedziale, tylko niecałe 51% to stacje 
o dziennej liczbie zatrzymań wynoszących minimum 20. Duża 
liczba stacji o liczbie zatrzymań nie więcej niż 1 dziennie wynika 
z kilku powodów. Jednym z nich jest np. funkcjonowanie 
stacji tylko w wybranym okresie – np. w czasie wakacji, nie zaś 

przez cały rok. Często takie stacje są dostępne od czerwco-
wej korekty rozkładu jazdy do wrześniowej korekty lub końca 
wakacji. Takimi stacjami w 2021 r. były między innymi: Zator, 
Nowy Zagórz, Susiec, Wólka Niedzieliska, Nowiny, Józefów 
Roztoczański, Klemensów, Maziły, Długi Kąt, Bełżec, Bełżec 
Drugi, Szczawne Kulaszne, Rzepedź, Nowy Łupków, Komańcza 
Letnisko, Łupków, Komańcza, Wysoczany, Tarnawa Dolna, 
Mokre Małopolskie, Morochów, Czaszyn, Siemianówka, 
Narewka. Stacji, dla których liczba zatrzymań w ciągu roku 
ulega dużym zmianom, jest znacznie więcej. 

Prezentowane dane są średnią całoroczną, jednakże wiele stacji 
napotyka utrudnienia w funkcjonowaniu w związku np. z prowa-
dzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi. Przykładem 
takiej stacji w zestawieniu PKP PLK jest traktowana w raportach 
zatrzymań jako osobna stacja Warszawa Zachodnia Peron 8. 
Dobowa liczba zatrzymań średnio wynosiła tam blisko 55 zatrzy-
mań na dobę – a w okresie od września do października stacja ta 
była wyłączona z obsługi pociągów. W przypadku wielu stacji 
ich uruchomienie ma miejsce np. podczas jednej z korekt roz-
kładu – tak np. było z stacją Łódź Retkinia. Takie zmiany są zwią-
zane np. z przywróceniem stacji, jej uruchomieniem w danym 
okresie, czy naprawą infrastruktury. Dane miesięczne mogą 
się więc całkowicie między sobą różnić. W bardziej szczegóło-
wych analizach należy porównywać dane dla każdego miesiąca. 
Wśród stacji występuje wiele takich, które nie funkcjonowały 
od początku roku, ale od kolejnych miesięcy. W przypadku 
47 stacji możliwość skorzystania na nich z usług przewoźników 
była możliwa dopiero w grudniu 2021 r. Dokładne dane w tym 
zakresie znajdują się na stronie internetowej dane.utk.gov.pl 
w dziale Punktualność pasażerska.

2.4. Punktualność na stacjach

Tab. 9 Liczba stacji w podziale na średnią dzienną liczbę zatrzymań na sieci PKP PLK w 2021 r.4

Liczba zatrzymań Liczba stacji 

od 501 2

od 251 do 500 14

od 101 do 250 114

od 51 do 100 214

od 11 do 50 1 696

od 6 do 10 349

od 2 do 5 182

do 1 197

4 Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski na jednej stacji oraz na stacjach granicznych. 
Dane o liczbie pociągów i zatrzymań dotyczą również stacji granicznych.

http://dane.utk.gov.pl
https://dane.utk.gov.pl/sts/punktualnosc/punktualnosc-pasazerska/18087,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich.html
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Tab. 10 Liczbia pociągów i zatrzymań na stacjach pośrednich w 2021 r. na sieci PKP PLK5 – na podstawie raportów PKP PLK dla poszczególnych 
przewoźników, których pociągi zatrzymywały się na stacjach w Polsce.

Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK

Przewoźnik
Liczba 

uruchomionych 
pociągów

Liczba zatrzymań 
pociągów 

na stacjach

Średnia liczba 
zatrzymań 
na 1 pociąg

Współczynnik 
punktualności na 

stacjach pośrednich

Średnie opóźnienie dla 
pociągu opóźnionego 

powyżej 5 min 59 s

Arriva RP 29 635 355 025 12 95,11% 15

CARGO Master 160 650 4 80% 31

České dráhy 2522 5 026 2 94,73% 17

Koleje Dolnośląskie 116 693 1 835 483 16 84,79% 15

Koleje Małopolskie 45 003 707 809 16 88,95% 12

Koleje Mazowieckie 268 099 5 430 153 20 91,83% 18

Koleje Śląskie 133 844 2 310 292 17 87,6% 15

Koleje Wielkopolskie 79 279 1 528 051 19 91,59% 18

LEO Express 109 1 300 12 80% 25

ŁKA 69 061 1 022 892 15 94,74% 15

ODEG 11 751 35 210 3 94,6% 15

Parowozownia Wolsztyn 12 60 5 91,67% 12

PKP CARGO 96 577 6 89,6% 40

PKP INTERCITY 131 965 2 425 705 18 74,62% 25

PKP SKM  w Trójmieście 92 483 2 139 413 23 97,45% 12

POLREGIO 601 087 1 032 7661 17 89,24% 17

SKPL Cargo 256 2176 9 99,13% 25

Szybka Kolej Miejska 83 352 1 436 195 17 94,03% 16

Wartości dla wszystkich 
pociągów

1 665 407 29 563 680 18 89,32% 18

93,07%
95,34% 97,73%

92,6% 92,99% 92,66% 92,47%

Rys. 9 Punktualność na stacjach pośrednich wg danych PKP PLK w latach 2020 – 2021 (przy opóźnieniach od 6 min)

5 Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski na jednej stacji oraz na stacjach granicznych. 
Dane o liczbie pociągów i zatrzymań dotyczą również stacji granicznych.
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Punktualność pociągów na stacji końcowej jest zależna od całej 
drogi przebiegu pociągu oraz rezerw czasowych, które umoż-
liwiają m.in. częściowe zniwelowanie powstałych opóźnień. 
Pomimo tego często opóźnienia nie są możliwe do ograniczenia 
podczas już realizowanego przejazdu. W 2021 r. raporty prze-
kazane przez PKP PLK o przyczynach opóźnień obejmowały 
jedynie pociągi opóźnione od 6 minut na stacji końcowej. 

2.5. Przyczyny opóźnień

Ponad 24,5% wg liczby opóźnień (111,2 tys. przypadków) 
oraz 27,3% wg czasu ich trwania (1 114 tys. min) to przyczyny 
związane z taborem – najczęściej przypisane do kodu opóź-
nienia 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym 
korzystanie z pomocy innych lokomotyw) – 38,5 tys. przypad-
ków generujących 572 tys. min opóźnienia. Należy zaznaczyć, 
że awarie taboru skutkują w  wielu przypadkach nie tylko 
opóźnieniem, ale i odwołaniem części kursów, koniecznością 
zastosowania komunikacji zastępczej bądź skomunikowania 
z innym pociągiem. Przewoźnicy powinni dążyć do minima-
lizowania skutków nieoczekiwanych awarii poprzez skutecz-
niejszą inspekcję i  kontrolę taboru. Trzeba mieć na uwadze, 
że przyczyny taborowe tj. przypisane do kodów zaczynających 
się od cyfry 6 to także te związane między innymi z kodami: 

64-1 WCJ – wydłużony czas jazdy, gdzie wina za powstanie 
opóźnienia została przypisana przewoźnikom. Przyczyny te 
stanowią łącznie 9,2% liczby wszystkich przyczyn opóźnień 
i  5,1% ich czasu (41,5 tys. przypadków oraz 209,6 tys. min),

68-1 Późne zgłoszenie (podmiana) drużyny trakcyjnej, 
konduktorskiej, personelu pokładowego (załogi 
zaopatrzeniowej, cateringowej itp.),

62-1 Kontrola i naprawa wagonu (sprawdzanie wagonu przez 
rewidenta lub uprawnionego pracownika).

Bardzo duży udział stanowią opóźnienia powstałe z tzw. 
przyczyn zewnętrznych – 20,1% wg liczby (91 tys. przypadków) 
oraz 22% wg czasu (896,6 tys. min). Jest to druga najczęstsza 
przyczyna opóźnień pociągów. W przypadku tych przyczyn 
brak jest wskazania konkretnego winnego – kategoria 
jest nieokreślona z racji rodzaju czynników generujących 
opóźnienia – a są to np. warunki atmosferyczne, kolizje, 
migracje zwierząt, zdarzenia wymagające interwencji policji, 
czy pogotowia ratunkowego. W miesiącach, w których wpływ 
aury jest znaczący przyczyny te potrafią doprowadzić do 
powstania nawet kilkusetminutowych opóźnień. Zdarzenia 
te trudne są do wyeliminowania, jednak przewoźnicy i zarządcy 
infrastruktury powinni wdrażać i udoskonalać procedury, które 
pozwalają na  jak najszybsze reagowanie, eliminowanie ich 
skutków i minimalizowanie powstałych opóźnień.

Duża liczba przyczyn związana jest z zakłóceniami wywoła-
nymi stanem infrastruktury i urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Są to przyczyny z grup 2. Urządzenia infra-
struktury oraz 3. Inżynieria lądowa. Łącznie to 23,4% czasu 
opóźnień (956 tys. min) dla opóźnień na drodze przebiegu 
i 27,2% wg liczby przyczyn opóźnień (123,2 tys. przypad-
ków). W odniesieniu do przyczyn z grupy Inżynieria lądowa 
67,5% czasu (307,6 tys. min) opóźnień z tej grupy stanowiły 

przypisane do kodu 30-5 Niewłaściwa organizacja prac 
budowlanych (zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń). 
W celu eliminowania skutków tych działań konieczne jest 
wprowadzenie procedur i rozwiązań zapewniających większy 
nadzór nad jakością prac. W przypadku prac, których pro-
wadzenie jest niezbędne na danym odcinku szlaku rozkład 
jazdy powinien być bardziej elastyczny, aby czas koniecznych 
ograniczeń był już wzięty pod uwagę przy wcześniejszym 
planowaniu. Obecnie wiele inwestycji wymusza np. ograni-
czenie prędkości w związku z brakiem wyposażenia infrastruk-
tury w  urządzenia zapewniające bezpieczeństwo (związane 
z łącznością, energetyką, mierzeniem parametrów pociągu np. 
nacisku na oś) lub w związku z wykrytą usterką infrastruktury 
(np. związaną z torami, trakcją itp.). Tu ograniczenie opóźnień 
wiązać się powinno ze sprawnym wykrywaniem i  usuwaniem 
usterek, a także odpowiednim planowaniem inwestycji zwią-
zanych z montażem urządzeń zapewniających bezpieczeństwo.

W przypadku innej grupy przyczyn – Urządzenia infrastruktury 
wiele z nich związanych jest ze sterowaniem ruchem kole-
jowym i systemami bezpieczeństwa. Niepokojący jest fakt, 
że blisko 9% czasu opóźnień (42,7 tys. minut) w tej kategorii 
stanowią te przypisane do kodu 20-6 Usterki urządzeń srk, 
które objęte są gwarancją producenta. Stosunkowo duża 
liczba przyczyn opóźnień związana jest z siecią energetyczną 
i jakością zasilania trakcją elektryczną. W tym przypadku 
awarie mogą stanowić realne niebezpieczeństwo. Inne przy-
czyny związane są np. z pękniętymi szynami, uszkodzeniami 
zwrotnic, jakością wiaduktów czy tuneli. Zarządca w zakresie 
utrzymania, ale także inwestycji powinien dążyć do minima-
lizacji takich przyczyn, gdyż często decydują one o  możliwo-
ściach przepustowości linii kolejowych. 

W przypadku następnej grupy tj. przyczyn handlowych ich 
udział wynosi odpowiednio 10,6% wg czasu trwania i 16,3% wg 
liczby wszystkich opóźnień (430,5 tys. min i 74 tys. przypadków). 
Przyczyny te związane są m.in. z późnym zgłoszeniem gotowości 
do odjazdu czy późnym wyjazdem z  torów postojowych (kody 
54-1, 54-5) oraz lokowaniem podróżnych (kod 50-4). 

Kolejnymi przyczynami były przyczyny pochodne (wtórne) 
o kodach zaczynających się od cyfry 9, stanowiące 12,1% 
wg czasu (493 tys. min) i 8,3% (37,5 tys.) wg liczby opóźnień. 
Wśród nich największą liczbę stanowią te związane z ocze-
kiwaniem na inne pociągi i inne środki transportu – kod 94-1 
(1,6% wg liczby wszystkich opóźnień – 7,4 tys. przypadków 
oraz 102 tys. min), następnie zaś 90-5 czyli Samobójstwa 
i wypadki z udziałem ludzi. Ta przyczyna stanowi 1,5% liczby 
oraz 3,4% wg czasu opóźnień pociągów (6,9 tys. przypadków 
i 137 tys. min). 

Przyczyny handlowe i te związane z taborem są przypisywane 
przewoźnikom kolejowym. W dużym stopniu dany przewoź-
nik sam odpowiada za powstanie opóźnień – co związane 
jest m.in. z takimi zdarzeniami, które przypisywane są do 
kodów: 50-4 Lokowanie podróżnych (duża liczba pasażerów), 
64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu. 

W 2021 r. pandemia nie wpływała na wyniki przewozowe już 
tak znacząco jak w 2020 r., to w dalszym ciągu w przyczynach 
opóźnień występowały te związane z pandemią COVID-19, 
obejmujące m.in. relokowanie podróżnych minimalizujące 
ryzyko zarażenia wirusem.



Tab. 11 Udział w liczbie opóźnień na drodze przebiegu w podziale na wybrane grupy przyczyn opóźnień

Tab. 12 Udział w czasie opóźnień na drodze przebiegu w podziale na wybrane grupy przyczyn opóźnień
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1. Organizacja ruchu 0,23% 0,26% 0,26% 0,65% 0,16% 0,26% 0,47% 0,19% 0,41% 0,67% 0,47% 0,65% 0,41%

2. Urządzenia 
infrastruktury 14,29% 10,67% 12,29% 12,9% 12,44% 11,86% 9,13% 9,25% 13,33% 14,38% 10,84% 14,61% 11,91%

3. Inżynieria lądowa 8,6% 9,53% 24,66% 14,32% 14,54% 10,52% 18,05% 16,74% 19,81% 13,96% 15,41% 13,85% 15,24%

4. Z winy innych zarz. 
w tym zagr. 0,38% 0,41% 0,18% 0,24% 0,2% 0,29% 0,53% 0,78% 0,78% 0,49% 0,44% 0,26% 0,48%

5. Przyczyny handlowe 6,03% 8,99% 16,19% 22,84% 19,94% 22,82% 17,83% 20,13% 16,1% 17,93% 19,47% 18,47% 16,32%

6. Tabor 21,3% 24,58% 28,13% 25,73% 22,99% 26,9% 19,6% 24,18% 24,82% 24,22% 25,75% 29,78% 24,52%

7. Z winy przeds. kolej. 
w tym zagr. 1,11% 1,71% 1,44% 1,7% 2,4% 4,06% 3,02% 3,42% 2,99% 4,17% 4,13% 2,38% 2,81%

8. Przyczyny 
zewnętrzne 38,78% 38,64% 8,07% 10,1% 14,81% 13,28% 20,95% 16,97% 12,3% 18,86% 15,09% 12,58% 20,06%

9. Przyczyny pochodne 
(wtórne) 9,28% 5,21% 8,77% 11,54% 12,51% 10% 10,43% 8,34% 9,46% 5,31% 8,39% 7,44% 8,27%
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1. Organizacja ruchu 0,13% 0,16% 0,34% 0,89% 0,14% 0,28% 0,99% 0,17% 0,35% 1,32% 0,3% 0,53% 0,5%

2. Urządzenia 
infrastruktury 13,76% 12,13% 12,63% 12,92% 10,51% 13,41% 8,35% 10,04% 14,98% 15,51% 10,73% 14,22% 12,27%

3. Inżynieria lądowa 5,25% 5,38% 20,75% 11,99% 11,63% 5,95% 15,57% 11,66% 15,33% 8,92% 13,5% 9,5% 11,17%

4. Z winy innych zarz. 
w tym zagr. 0,42% 0,7% 0,22% 0,41% 0,16% 0,24% 0,52% 0,72% 0,61% 0,43% 0,52% 0,31% 0,49%

5. Przyczyny handlowe 6,78% 11,23% 10,31% 17% 14,37% 14,89% 9,51% 11,98% 9,13% 9,34% 11,25% 12,19% 10,56%

6. Tabor 24,14% 30,06% 31,26% 26,04% 21,16% 31,43% 21,83% 27,61% 28,31% 24,4% 27,75% 34,35% 27,32%

7. Z winy przeds. kolej. 
w tym zagr. 1,39% 2,62% 1,54% 1,63% 2,18% 3,9% 3,9% 4,54% 3,96% 5,56% 5,74% 3,23% 3,61%

8. Przyczyny 
zewnętrzne 37,24% 30,15% 11,11% 13,37% 19,79% 16,18% 22,67% 19,8% 14,63% 27,55% 16,59% 15,1% 21,99%

9. Przyczyny pochodne 
(wtórne) 10,9% 7,57% 11,85% 15,74% 20,07% 13,73% 16,65% 13,47% 12,71% 6,97% 13,61% 10,58% 12,09%
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Badanie punktualności pociągów pasażerskich w 2021 r. 
pokazało, że mamy do czynienia z powtarzającymi się 
przyczynami, które mogą być eliminowane przez przewoź-
ników i zarządców infrastruktury. Nie bez znaczenia jest 
tutaj rola organizatorów publicznego transportu zbiorowego, 
którzy również mają wpływ na sposób realizowania usług 
i mogą oczekiwać poprawy jakości w kwestii punktualności 
przewozów kolejowych. W ocenie Prezesa UTK podmioty, 
które odpowiadają za  punktualność pociągów pasażerskich 
powinny podjąć działania w konkretnych obszarach:

Przewoźnicy kolejowi:

dokładniejsza inspekcja i kontrola taboru kolejowego 
w celu ograniczenia zdarzeń związanych z defektami 
pojazdów czy długotrwałymi naprawami;

wprowadzenie procedur pozwalających na sprawną 
wymianę taboru lub jego naprawę na wypadek awarii 
(a także zapewnienie właściwej jakości czynności 
utrzymaniowo-naprawczych w celu zwiększenia spraw-
ności eksploatowanego taboru);

wprowadzenie procedur zapewniających lepszą 
sprawność wymiany drużyny trakcyjnej, konduktorskiej, 
personelu pokładowego (w tym załogi zaopatrzeniowej, 
cateringowej itp.);

szukanie czynników, które powodują opóźnienia z przy-
czyn handlowych (takie jak późne zgłoszenie gotowości 
do odjazdu, późny wyjazd z torów postojowych czy 
lokowanie podróżnych) – analiza tych czynników może 
pozwolić na przedsięwzięcie systemowych kroków i pro-
cedur, które pozwolą na zminimalizowanie ich skutków;

zapewnienie procedur w przypadku konieczności 
zastosowania alternatywnych pociągów lub komunika-
cji zastępczej, które minimalizowałyby czas oczekiwania 
pasażerów na możliwość kontynuacji podróży.

Zarządcy infrastruktury:

zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń 
infrastruktury (w tym urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym i systemów bezpieczeństwa);

zwiększenie nadzoru nad wykonawcami moderniza-
cji linii kolejowych i prac związanych z utrzymaniem 
infrastruktury; 

wprowadzenie działań mających na celu sprawniej-
szą organizację prac budowlanych, w tym działań, 
które pozwolą na lepsze planowanie koniecznych 
zamknięć torowych;

planowanie działań mających na celu sprawne 
rozwiązywanie problemów, które wymagają zaan-
gażowania podwykonawców lub zewnętrznych 
serwisantów – w odniesieniu do awarii urządzeń lub 

problemów z siecią energetyczną i jakością zasilania 
trakcją elektryczną;

wprowadzenie procedur sprawnego koordynowania 
działań mających na celu rozwiązywanie wszelkich pro-
blemów na sieci, które mogą generować opóźnienia.

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego:

rolą organizatorów publicznego transportu zbiorowego 
jest wymaganie od przewoźników podniesienia jakości 
i poprawy punktualności w zakresie, który zależy 
od przewoźnika;

wzmocnienie nadzoru nad realizacją umów o świadcze-
nie usług publicznych, w tym kontrola obiegów składów 
pociągów, utrzymywania rezerwy taborowej, terminów 
wykonywania przeglądów.

Nie wszystkie czynniki generujące opóźnienia są przewi-
dywalne. Jednak analiza możliwości wystąpienia potencjal-
nych ryzyk oraz przyczyn losowych pod względem czasu 
i miejsca może umożliwić wprowadzenie działań zapobie-
gawczych, dzięki którym te najczęściej występujące mogą 
zostać w pewnym stopniu ograniczone. Takie działania 
mogą dotyczyć:

jakości infrastruktury i taboru dostosowanego do czynni-
ków środowiskowych związanych np. ze zjawiskami pogo-
dowymi, czy ukształtowaniem terenu (np. teren górzysty, 
występowanie dużego zalesienia);

wprowadzania nowych przejść pieszych i przejazdów 
drogowo-kolejowych, polepszenie widoczności w miejscach 
gdzie jest ona utrudniona, stosowanie rozwiązań minimali-
zujących możliwość wystąpienia kolizji ze zwierzętami;

zastosowanie działań w zakresie minimalizacji nieprawidło-
wego utrzymania stanu otoczenia linii kolejowych;

stworzenie warunków dla ograniczenia zjawisk o charakte-
rze niebezpiecznym takich jak np. akty wandalizmu poprzez 
zastosowanie monitoringu i właściwego działania odpo-
wiednich służb.

Zarządca ani przewoźnik nie są bezpośrednio odpowiedzialni 
za zdarzenia losowe, jednak mogą wpłynąć na minimalizowa-
nie ryzyka ich wystąpienia. 

Jednym z istotnych czynników jest wpływ ludzi, którzy swoim 
nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają zagrożenia 
na torach np. przechodząc w miejscach niedozwolonych, 
ignorując sygnalizację na przejazdach kolejowych (światła, 
rogatki). Skutki kolizji i wypadków spowodowanych w ten 
sposób oprócz osobistych tragedii (ranni i zabici), kosztów 
społecznych (zaangażowanie służb w usuwanie skutków, 
naprawa infrastruktury) generują również opóźnienia, które są 
uciążliwe dla pasażerów kolei. Analiza miejsc, gdzie dochodzi 
do takich sytuacji i ich częstotliwości może być przesłanką 

3. Wnioski i rekomendacje



do utworzenia nowych przejść, przejazdów, podwyższenia 
kategorii przejazdów, zastosowania monitoringu, wprowadze-
nia bezkolizyjnych rozwiązań czy np. zmiany ukształtowania 
terenu w  pobliżu linii kolejowych. Także takie rozwiązania jak 
polityka informacyjna w zakresie połączeń alarmowych czy 
możliwości zgłoszenia zachowań niebezpiecznych odgrywa 
tutaj dużą rolę. Dodatkowym elementem wpływu na spo-
łeczne zachowania są kampanie społeczne, m. in. te obecnie 
realizowane przez Urząd Transportu Kolejowego czy PKP PLK.

Poziom punktualności odnotowany w 2021 r. na pewno 
jest sygnałem dla wszystkich uczestników rynku – opóźnie-
nia pociągów są zbyt duże i należy podjąć środki zaradcze. 
Przyczyny znajdujące się po stronie przewoźników i zarząd-
ców powinny być dokładnie zbadane nie tylko ze względu 
na  bezpośrednią realizację usług przewozowych, ale także 

ich dalszy wpływ między innymi na jakość prac modernizacyj-
nych, dostępność taboru, właściwą organizację pracy, bezpie-
czeństwo systemu kolejowego. Te wszystkie czynniki mogą 
pozwolić na uniknięcie sytuacji awarii urządzeń sterowania 
ruchem, przeprowadzenie właściwych napraw, czy właściwe 
planowanie obsady i tworzenie rozkładu  jazdy. 

Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury mają wiele do zrobienia, 
lecz szczegółowa analiza przyczyn może pozwolić na wyeli-
minowanie głównych generatorów opóźnień, podobnie jak 
zapobieganie, przewidywanie i planowanie działań, a także 
wdrażanie procedur awaryjnych. Kolej musi być przygotowana 
na różne awarie, ale musi również szybko i sprawnie przywra-
cać ruch – w tym wymiarze punktualność to nie tylko zadowo-
lony pasażer, ale i przedsiębiorstwo kolejowe nie obarczone 
dodatkowymi kosztami.
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Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury

Arriva RP Arriva RP sp. z o.o. 

České dráhy České dráhy, a.s.

Koleje Dolnośląskie Koleje Dolnośląskie S.A.

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

Koleje Małopolskie Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Koleje Śląskie Koleje Śląskie sp. z o.o.

Koleje  Wielkopolskie Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

LEO Express LEO Express Global A.S.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.

ODEG ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

PKP Cargo PKP CARGO S.A. 

PKP Intercity  "PKP INTERCITY" S.A.

PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PKP SKM w Trójmieście (PKP SKM) PKP SKM  w Trójmieście sp. z o.o.  

POLREGIO POLREGIO S.A.

Szybka Kolej Miejska (SKM) Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

UBB  Usedomer Bäderbahn GmbH

Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD  (WKD) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
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u wybranych przewoźników w 2021 r. 12

Rys. 9 Punktualność na stacjach pośrednich wg danych 
PKP PLK w latach 2020 – 2021 (przy opóźnieniach od 6 min) 17

5. Spis rysunków

Tab. 1 Liczba opóźnionych pociągów w latach 2019 – 2021 8

Tab. 2 Średni czas opóźnienia pociągów na stacji końcowej 
w wybranym przedziale czasowym w minutach 
wg poszczególnych przewoźników, których pociągi 
zatrzymują się na stacjach w Polsce 9

Tab. 3 Udział wybranych opóźnień w łącznej liczbie 
opóźnień na stacji końcowej dla wybranych przedziałów 
czasowych wg przewoźników, których pociągi 
zatrzymują się na stacjach w Polsce 9

Tab. 4 Udział opóźnień w wybranych przedziałach 
czasowych w łącznym czasie opóźnień pociągów 
na stacji końcowej wg przewoźników, których pociągi 
zatrzymują się na stacjach w Polsce 10

Tab. 5 Punktualność na przybyciu (przy opóźnieniach 
od 6 min) w podziale na kolejowych przewoźników 
pasażerskich w latach 2019 – 2021 13

Tab. 6 Punktualność na przybyciu w kwartałach 2021 r. 
(przy opóźnieniach od 6 min) w podziale na kolejowych 
przewoźników pasażerskich – malejąco wg całego roku  13

Tab. 7 Liczba pociągów uruchomionych w latach 2019 – 2021 
przez poszczególnych przewoźników (malejąco)  14

Tab. 8 Liczba pociągów odwołanych w latach 2019 – 2021 r. 15

Tab. 9 Liczba stacji w podziale na średnią dzienną 
liczbę zatrzymań na sieci PKP PLK w 2021 r. 16

Tab. 10 Liczbia pociągów i zatrzymań na stacjach 
pośrednich w 2021 r. na sieci PKP PLK – na podstawie 
raportów PKP PLK dla poszczególnych przewoźników, 
których pociągi zatrzymywały się na stacjach w Polsce. 17

Tab. 11 Udział w liczbie opóźnień na drodze przebiegu 
w podziale na wybrane grupy przyczyn opóźnień 19

Tab. 12 Udział w czasie opóźnień na drodze przebiegu 
w podziale na wybrane grupy przyczyn opóźnień 19

6. Spis tabel
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