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Dworce kolejowe PKP S.A.
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PKP S.A. posiadają niemal 550 czynnych dworców kolejowych. Obiekty, poza pełnieniem funkcji związanych z podróżą, 
sprawują również funkcje społeczne, miastotwórcze i komercyjne. Ponadto PKP S.A. posiadają ok. 96 tys. ha gruntów 
i 52 tys. budynków i budowli, wykorzystywanych w transporcie towarowym i pasażerskim oraz jako nieruchomości komercyjne.

Zarządzanie nieruchomościami

PKP S.A. są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce, posiadającym 
ok. 96 000 ha gruntów i 52 000 budynków i budowli.

Aktywa obejmują obiekty wykorzystywane w transporcie towarowym i pasażerskim 
oraz nieruchomości czysto komercyjne.

Zarządzanie stacjami pasażerskimi

PKP S.A. są właścicielem ok. 2200 budynków dworcowych, w tym niemal 550 czynnych 
dworców pasażerskich. 



Dworzec kolejowy w rozumieniu PID:
• „brama do miasta” - wizytówka kolei i struktury miejskiej
• integralna część węzła komunikacyjnego
• zachowanie unikalnego charakteru obiektu
• część tkanki urbanistycznej

Program Inwestycji Dworcowych
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Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016 - 2023

Główne założenia PID:
• dostosowanie dworców do potrzeb podróżnych i lokalnych społeczności 
• wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i architektonicznych
• dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich pasażerów

Realizacja krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności:

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.
• Ustawa o transporcie kolejowym
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE ws. utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
• Strategia PKP S.A. na lata 2021-2025 (z perspektywą do 2030 r.)

• zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju
• maksymalizacja efektywności obiektu
• wzajemne uzupełnianie się przestrzeni 

publicznych i komercyjnych
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Rozwój funkcji transportowych w odniesieniu do PID

Mając na względzie konieczność zapewnienia efektywności ekonomicznej realizowanych inwestycji, przy doborze lokalizacji 
do realizacji Programu Inwestycji Dworcowych położono szczególny nacisk na czynniki wpływające na korzyści społeczne. 

• Priorytetyzacja inwestycji według mierzalnych aspektów korzyści systemu transportowego

• Powiązanie efektywności ekonomicznej ze wskaźnikami wymiany pasażerskiej 
na dworcu kolejowym, przepustowości oraz ofertą przewozową

• Założenie przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu oraz zapewnienia połączenia 
z węzłami w sieci TEN-T, jak i poza siecią bazową TEN-T

• Założenie możliwości łączenia środków transportu (multimodalność) w zależności od lokalnych 
uwarunkowań, np. parkingów dla transportu indywidualnego (samochody, rowery)

• Komplementarność inwestycji z lokalnym transportem zbiorowym 

• Tworzenie parkingów „kiss and ride” oraz parkingów rowerowych

• Inwestycje z zachowaniem założeń transformacji środowiskowej i celów prorozwojowych

• Zapewnienie aktualnych i spójnych danych o usługach transportowych dostępnych na dworcu

• Współpraca z samorządami w celu osiągnięcia lokalnego i ponadregionalnego rezultatu
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PKP Mobility
Innowacje w obszarze pasażerskim wpisują się w trendy związane z elektromobilnością, multimodalnością podróży i usługami współdzielonymi.
PKP S.A. zwiększają przedmiotowo zróżnicowanie pakietu usług okołotransportowych podnoszących komfort korzystania z kolei (serwicyzacja).
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PARKINGI

CAR-SHARING

BIKE-SHARING

STACJE ŁADOWANIA

PKP S.A. wdrażają usługi w oparciu o infrastrukturę i pojazdy elektryczne, w tym: usługę udostępniania stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych oraz usług współdzielonych, tj. car-sharingu
(opartego również na samochodach elektrycznych i hybrydowych) oraz bike-sharingu.

Oferowane przez PKP S.A. usługi współdzielenia charakteryzują się powiązaniem sprzedaży usług z zakupem 
biletu kolejowego, dzięki czemu stają się one elementem rzeczywistej multimodalności w przewozach pasażerskich.



INNOWACJE PROKONSUMENCKIE

POTRZEBY
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Multimodalne Doświadczenie Pasażera 2027+
PKP S.A. prowadzą cykliczne badania społeczne i marketingowe, które pozwalają Spółce podejmować optymalne decyzje zarządcze. Badania
pomagają PKP S.A. w dostarczaniu atrakcyjnych i zgodnych z oczekiwaniami odbiorców usług, wspierają komunikację PKP S.A., budują pozycję
Spółki oraz pozwalają dążyć do jak najbardziej efektywnego wykorzystywania potencjału przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań.

PKP S.A. są również zaangażowane w projekt badawczy „Multimodalne Doświadczenie Pasażera”, realizowany przez Centralny Port Komunikacyjny
sp. z o.o. we współpracy z 5 podmiotami krajowego transportu pasażerskiego.

Cel Współpracy MCX 2027+

SPECYFIKA OCZEKIWANIA

Opracowanie zestawu rekomendacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań dotyczących obsługi pasażerów, 
możliwych do stosowania w ramach prowadzonej działalności
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Cyfryzacja, informatyzacja i prace badawczo-rozwojowe

CYFRYZACJA

Usprawnienie procesów operacyjnych
Tworzenie nowych modeli biznesowych

• uporządkowanie i zintegrowanie 
zasobów informacyjnych PKP S.A.

• cyfryzacja zarządzania dworcami
• cyfryzacja obszaru geodezji i innych
• nowe usługi okołodworcowe
• aplikacja pasażera

INFORMATYZACJA
Polityka współpracy w zakresie 
informatyki i telekomunikacji 

w ramach Grupy PKP oraz PKP PLK

• współpraca m.in. w obszarze innowacji
• bezpieczeństwo teleinformatyczne
• bezpieczeństwo danych
• koordynacja w zakresie 

oprogramowania
• zarządzanie licencjami
• wspólny portfel projektów IT

DZIAŁALNOŚĆ B&R
Utworzenie środowiska B&R

Współpraca podmiotów 
związanych z transportem

Współpraca międzynarodowa

• modernizacja i rozwój 
technologiczny
transportu kolejowego

• rozwój innowacyjności 
i konkurencyjności kolei

• konsolidacja danych transportowych
• aktualna informacja pasażerska
• zapewnienie skomunikowania 

w węzłach przesiadkowych



Przewoźnicy kolejowi w ofercie Wspólnego Biletu:
• PKP Intercity
• Łódzka Kolej Aglomeracyjna
• SKM w Trójmieście
• Polregio S.A.
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Wspólny Bilet

• Koleje Mazowieckie
• Koleje Wielkopolskie
• Koleje Małopolskie
• Koleje Śląskie
• Arriva RP

Wspólny Bilet to usługa, dzięki której osoby korzystające z usług kolei w Polsce mogą kupić jeden bilet na całą podróż – niezależnie od tego,
z jakich pociągów korzystają i na jakich trasach podróżują.

ponad 1,2 mln pasażerów

Dzięki ofercie Wspólnego Biletu pasażerowie mają możliwość łatwego i sprawnego zakupu biletu na tysiące połączeń dalekobieżnych,
regionalnych i podmiejskich. Wspólny Bilet jest dostępny w kasach biletowych na terenie całej Polski oraz online za pośrednictwem platformy
BILKOM.

PKP S.A. prowadzą dalsze prace nad ujednoliceniem oferty przewoźników pasażerskich w kanałach sprzedaży.



Dziękuję za uwagę
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