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Drodzy Czytelnicy,
za 10 do 20 lat polsko-niemiecka granica za-
trze się w dużym stopniu w naszych głowach. 
Mieszkańcy Nadodrza będą mieszkali, praco-
wali i odpoczywali po obu stronach Odry, jak 
gdyby było to coś najzupełniej oczywistego.

Powiązania między Berlinem i Brandenburgią  
a Polską stają się coraz silniejsze. Już dzisiaj 
wiele osób dojeżdża przez granicę codziennie 
lub co tydzień do pracy, a dawno już minęły 
czasy, w których kraj sąsiada był tylko celem 
do zrobienia tańszych zakupów. Rynki pracy 
integrują się, a we wspólnej pracy tworzy się 
dobrobyt. 

Włączenie do europejskiego i światowego 
podziału pracy powoduje wzrost przewozów. 
Znacznie wzrosło natężenie ruchu między 
miastami obszaru pogranicza wywołane do-
jazdami do pracy, podróżami służbowymi  
i turystycznymi. 

Dobre transgraniczne połączenia stanowią 
decydujący czynnik lepszego wykorzysta-
nia potencjałów regionalnych i wzmocnie-
nia konkurencyjności pogranicza. W co- 
dziennej praktyce zderzamy się jednak z nie- 
wystarczającymi połączeniami kolejowymi, 
niekompatybilnymi systemami taboru oraz 
niedostatkami w koordynacji rozkładów jaz-
dy na naszej granicy. Intencją Okrągłego 
Stołu Komunikacyjnego Partnerstwa Odry 
jest jak najszybsze pokonanie zdefiniowanych 

wąskich gardeł po obu stronach Odry i uczy-
nienie różnych systemów zdolnymi do prze-
kroczenia granicy.

Komunikacja regionalna przyczynia się 
znacząco do rozwoju polsko-niemieckiego po-
granicza jako wspólnego obszaru życia i pra-
cy. Z Berlina i Brandenburgii kursują z dużą 
częstotliwością pociągi regionalne do Szczeci-
na, Kostrzyna nad Odrą, Frankfurtu nad Odrą 
i Forst oraz umożliwiają połączenia prze- 
siadkowe do bardziej odległych celów podróży. 
Związek Komunikacyjny Berlina i Brandenbur-
gii (VBB) jest organizatorem tych przewozów, 
a dzięki długoterminowym umowom na prze-
wozy i przetargom na uczciwych warunkach 
tworzymy stabilne i trwałe oferty. 

Te zmiany widoczne są także w Polsce. Również 
tu odpowiedzialność za przewozy regionalne 
przekazano w ręce regionów, a w celu stwo-
rzenia nowych, bardziej trwałych podstaw dla 
regionalnego ruchu kolejowego niezbędnych 
jest wiele reform organizacyjnych, instytucjo-
nalnych i prawnych.

Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa 
Odry pomaga nam w lepszym zrozumieniu 
tych procesów i podejmowaniu właściwych 
decyzji. Prawdą jest, że nie możemy jeszcze 
mówić o przełomie, a wiele zmian zajmu-
je więcej czasu niż oczekiwano. Przykładem 
tego jest połączenie między Berlinem a Go-
rzowem Wielkopolskim, które po wieloletnich 
przygotowaniach obsługiwać chcemy od roku 
2015 / 16 bezpośrednio i bez przesiadek. Mamy 
nadzieję, że linia ta stanie się przykładem 
również dla innych relacji.

Cieszymy się, że Okrągły Stół Komunikacyjny 
będzie działać aktywnie także po roku 2015, a 
my postaramy przyczynić się do tego, by VBB 
jako biuro Okrągłego Stołu Komunikacyjne-
go mógł kontynuować swą pełną sukcesów 
pracę.

Jörg Vogelsänger
Minister Infrastruktury 
i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia 

Przedmowa   

Drodzy Czytelnicy,
Europa się integruje: między Berlinem a Polską 
nie ma już kontroli granicznych. Tylko re-
giony przygraniczne, które ściśle ze sobą 
współpracują i do których można w krótkim  
czasie dotrzeć, mają szansę na wyjście z pery- 
feryjnego położenia. Niestety, kwestia połą-
czeń między Berlinem a sąsiednimi miastami 
w Polsce wymaga jeszcze poważnych działań. 

Udział osobowej komunikacji kolejowej 
w przewozach między Niemcami a Polską 
wynosi dziś zaledwie ok. 2-3%, gdyż spółka 
DB Fernverkehr znacznie zredukowała swą 
ofertę od czasu reformy kolei, a od roku 2015 
obsługiwać będzie tylko połączenia w kierun-
ku Poznania i Warszawy.

Komunikacja kolejowa między Berlinem a  
dużymi miastami w Polsce ma charakter 
transgranicznych przewozów dalekobieżnych, 
które nie znajdują się w gestii ani niemiec- 
kich krajów związkowych, ani polskich woje- 
wództw. Dzięki skoordynowanym działaniom 
wobec rządów narodowych i Unii Europej- 
skiej regionom przygranicznym uda się jed-
nak osiągnąć od 2017 r. znaczną poprawę 
warunków komunikacji osobowej między Ber- 
linem a Wrocławiem, zaś od 2020 r. między 
Berlinem a Szczecinem: pierwsze luki w elek- 
tryfikacji zostaną zlikwidowane, a spore od-
cinki dostosowane do prędkości 160 km/h. 
Stwarza to dobre warunki dla komunikacji 
dalekobieżnej do Polski.

Okrągłemu Stołowi Komunikacyjnemu udało  
się, dzięki optymalizacji istniejących połączeń 
regionalnych na dworcach granicznych oraz  
dzięki atrakcyjnym transgranicznym ofertom  
taryfowym, osiągnąć poprawę i stabilizację 
poziomu przewozów. Ważne było tu także 
wsparcie ze strony Związku Komunikacyj-
nego Berlina i Brandenburgii (VBB). Nasze  
możliwości są jednak ograniczone − osią-
gnięta poprawa nie odpowiada wciąż jakości 
atrakcyjnej europejskiej oferty dalekobieżnej. 

Kolej – ważna dla ochrony klimatu i zaspo-
kojenia potrzeb bytowych – stoi przed wielką 
szansą, o ile kraje związkowe i wojewódz-
twa wspólnie z kolejowymi przewoźnikami 
dalekobieżnymi, narodowymi organami nad- 
zoru i ministerstwami odpowiedzialnymi za  
transport będą pracowały nad wprowa-
dzeniem zintegrowanej oferty regionalnej  
i dalekobieżnej na modernizowanych liniach 
kolejowych. Oprócz nieatrakcyjnych czasów 
przejazdów przewozom kolejowym na prze-
szkodzie stoją również liczne utrudnienia 
o charakterze nieinfrastrukturalnym, które 
podnoszą koszty ich realizacji. Na dworcach 
granicznych zderzają się systemy prawne  
i systemy finansowania. Brakuje także niek-
tórych podstaw prawnych, w związku z czym 
konieczne jest włączenie narodowych mini-
sterstw i Unii Europejskiej. 

Ważnym punktem odniesienia jest rok 2016, 
jako że w roku tym Wrocław będzie nosił tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury. Berlińskie lotnis-
ka są już dziś bardzo ważne dla mieszkańców 
zachodniej Polski, a ich znaczenie w przyszłości  
będzie rosło. Poprawa infrastruktury kolejo-
wej w Polsce i Niemczech umożliwi do roku 
2017 skrócenie przejazdu na tej trasie z dzi-
siejszych 5 do 3 ½ godziny.

Połączenia Berlin-Szczecin i Berlin-Wrocław 
powinny więc stać się priorytetem przyszłych 
prac. Także miasta Gorzów Wlkp. i Zielona  
Góra powinny w roku 2016 dysponować bez-
pośrednimi połączeniami z Berlinem. 

Będziemy nadal pracowali nad niezbędną 
poprawą istniejącej sytuacji.

Michael Müller
Burmistrz i Senator 
ds. Rozwoju Miasta i Środowiska, Berlin

Przedmowa 

Jörg Vogelsänger, Minister Infrastruktury i Rolnictwa 
Kraju Związkowego Brandenburgia 

Michael Müller, Burmistrz i Senator ds. Rozwoju Miasta 
i Środowiska, Berlin
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Celem partnerów Okrągłego Stołu Komunika-
cyjnego Partnerstwa Odry jest poprawa trans-
granicznych połączeń kolejowych, zarówno  
w komunikacji regionalnej jak i dalekobieżnej. 
Największym zainteresowaniem politycznym 
cieszy się poprawa komunikacji dalekobieżnej, 
gdyż jest ona ważnym czynnikiem sprzyjającym 
dostępności miast i regionów. 

Przy tym, zwłaszcza w rezultacie szybko 
postępującej budowy autostrad i dróg eks-
presowych, dyskryminacji przy obliczaniu 
opłat infrastrukturalnych oraz wysokich 
kosztów związanych z realizacją ruchu trans-
granicznego, mamy do czynienia z wyraźnie 
niekorzystną sytuacją konkurencyjną trans-
portu kolejowego. Deficyty infrastrukturalne 
i po części bardzo kompleksowe inwestycje 
budowlane w polskiej sieci kolejowej dodat-
kowo wyhamowują pociągi. 

W rezultacie między Polską a Niemcami w roz-
kładzie jazdy na rok 2014/15 przez pociągi 
dalekobieżne wykorzystywana jest tylko oś 
Berlin-Warszawa z odgałęzieniem do Gdańska 
i Gdyni. Komunikacja dalekobieżna między 
Berlinem a Szczecinem wstrzymana została 
w roku 2012, a w odniesieniu do połączenia 
Berlin-Wrocław na rok 2014 zapowiedzia-
no tymczasowe wstrzymanie ruchu Eurocity 
„Wawel”. Jest to jak dotąd najuboższa oferta 
transportowa w komunikacji dalekobieżnej 
po długiej fazie redukcji ofert połączeń. 

W zamian wiele zadań komunikacji 
dalekobieżnej przejęła komunikacja regio-
nalna. Tak w Polsce, jak i w Niemczech re-
giony odpowiedzialne są za organizację ko-

munikacji regionalnej. Odpowiedzialność 
kończy się jednak na granicy, a dalsza jazda 
jest możliwa tylko wtedy, gdy przesiądziemy 
się z pociągów polskich do niemieckich lub 
odwrotnie. Czasem, ze względu na wymogi 
techniczne, które wywołują wysokie kosz-
ty w przedsiębiorstwach transportowych, 
nie jest możliwe nawet takie rozwiązanie. 
Dlatego np. na odcinkach Frankfurt nad 
Odrą-Rzepin lub Görlitz-Zgorzelec kursu-
je znacznie mniej pociągów niż w relacjach 
wewnątrzpaństwowych. 

Dotąd bezpośrednie połączenia również  
w komunikacji regionalnej udało się utworzyć 
tylko między Berlinem, Angermünde i Szczeci-
nem oraz między Dreznem i Wrocławiem. Od 
2009 r. kursuje np. Dresden-Wrocław-Express 
z trzema parami pociągów dziennie, a liczba 
korzystających z tego połączenia pasażerów  
wciąż wzrasta. Od roku 2015 / 16 bezpośrednie 
pociągi kursować mają również między Berli-
nem a Gorzowem Wlkp.

Bariery dla transgranicznej komunikacji ko-
lejowej

Poniżej przedstawiono bariery stojące na 
przeszkodzie swobodnej komunikacji kolej-
owej między Polską a Niemcami. Pokonanie 
tych barier wymaga współpracy wielu pod-
miotów, a dla wielu kwestii należy dopiero 
znaleźć rozwiązania. Z tego właśnie powodu  
z inicjatywy kraju związkowego Berlin w 2006 r. 
powołany został Okrągły Stół Komunikacyjny 
Partnerstwa Odry. 

Ważne wsparcie prac stanowi polsko-
niemiecka deklaracja o współpracy, która 
przyjęta została w 2011 r. z okazji 20. rocz-
nicy podpisania polsko-niemieckiego Trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie. Określa ona 
przede wszystkim istotne dla rozbudowy 
infrastruktury i transgranicznej komuni-
kacji dalekobieżnej priorytety i cele. Ponadto  
14 listopada 2012 r. podpisana została przez 
Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną 
Niemiec Umowa o współpracy w dziedzi-
nie komunikacji kolejowej przez polsko-
niemiecką granicę państwową, która stwa-
rza ramy do zawierania bilateralnych umów 
dotyczących transgranicznej komunikacji  
kolejowej. Umowa ta nie została jednak jesz-
cze ratyfikowana.

Wyzwanie: Nowoczesna komunikacja 
kolejowa między Polską a Niemcami 

Zarówno w Polsce jak i w Niemczech duża część sieci kolejowej jest zelektryfikowana. W ob-
szarze przygranicznym istnieje jednak wiele luk – np. między Passow a Szczecinem, między 
Chociebużem a Görlitz i między Dreznem, Görlitz a Węglińcem. Likwidacja tych luk w elektryfi-
kacji ma duże znaczenie dla komunikacji dalekobieżnej, gdyż nieprzerwana trakcja elektryczna 
stanowi warunek do stworzenia atrakcyjnej i ekonomicznie uzasadnionej oferty transportowej.

Za elektryfikację i związaną z nią rozbudowę infrastruktury odpowiada zarówno w Niemczech, 
jak i w Polsce szczebel narodowy.

Polska i Niemcy korzystają w komunikacji kolejowej z różnych systemów zasilania. Z obydwu 
systemów mogą korzystać wyłącznie pojazdy wielosystemowe, nabycie których w przypadku lo-
komotyw do prowadzenia pociągów towarowych i dalekobieżnych związane jest już tylko z nie-
wielkimi dodatkowymi kosztami. Wykorzystywane w komunikacji regionalnej zespoły trakcyjne 
przystosowane są z reguły jednak tylko do jednego systemu zasilania i nie mogą być doposażone. 

W sytuacjach, w których miejsce styku obydwu systemów zasilania znajduje się na dworcach 
kolejowych, możliwe są połączenia przesiadkowe. Takie rozwiązanie wywołuje jednak niestety 
dodatkowe koszty w budowie i eksploatacji infrastruktury, jest więc z reguły odrzucane przez 
operatorów infrastruktury kolejowej PKP PLK i DB Netz. W zamian miejsca styku między syste-
mami zasilania lokalizuje się często na odcinkach pomiędzy dworcami granicznymi. 

W przypadku zamawiania wielosystemowych pojazdów trakcyjnych w małych ilościach ich kosz-
ty są jednak bardzo wysokie. W zastępstwie stosuje się więc często spalinowe pojazdy trakcyjne, 
które są droższe w eksploatacji i często nie rozwijają prędkości większych niż 120 km/h. Ponadto 
pojazdy te nie mogą wjeżdżać do Tunelu Północ-Południe w Berlinie i na dworzec przyszłego 
portu lotniczego Berlina i Brandenburgii. Pewną alternatywę dla krótkich tras przygranicznych 
mogłyby stanowić systemy hybrydowe i akumulatorowe, które jak dotąd nie są dostępne.

Ustalenie miejsc styku systemów zasilania, jako element infrastruktury, leży w kompetencjach 
szczebla narodowego tak w Polsce, jak i w Niemczech. 

Zwłaszcza po stronie niemieckiej brak drugiego toru na głównych połączeniach kolejowych  
z Berlina do Polski ogranicza przepustowość dla ruchu kolejowego i prowadzi do niestabilności 
rozkładu jazdy oraz wydłużenia czasu przejazdu. Drugi tor został na wielu odcinkach zde-
montowany w ramach reparacji wojennych po II Wojnie Światowej i nie był nigdy odbudowy-
wany ze względu na zmniejszenie się potoku przewozów. Sytuacja ta ulega zmianie wraz  
z postępowaniem integracji europejskiej i rosnącym popytem na przewozy.

Odpowiedzialność za rozbudowę i zwiększenie przepustowości infrastruktury ponosi tak  
w Polsce jak i w Niemczech szczebel narodowy.

Infrastruktura i tabor są ściśle powiązane

LUKI W ELEKTRYFIKACJI

SYSTEMY ZASILANIA 

BRAK DRUGIEGO TORU 
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Tabor kolejowy, który może kursować zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, musi być wyposażony 
w systemy bezpieczeństwa obydwu krajów. Dotyczy to m.in. zabezpieczenia pociągów (urządzenia 
sygnalizacyjne), łączności radiowej, oświetlenia i innych funkcji (np. systemy awaryjnego zatrzy-
mania). W przypadku ruchu między dwoma dworcami granicznymi możliwe są regulacje w drodze 
wyjątku, które jednak zależne są od konkretnej sytuacji technicznej w każdym przypadku. Każdy 
odcinek graniczny traktowany jest więc w sposób indywidualny. 

Jeszcze kilka lat temu do ruchu transgranicznego dopuszczony był przede wszystkim starszy 
tabor, który ze względu na wcześniej zawarte umowy dojeżdżać mógł do najbliższego dworca 
granicznego również bez dodatkowego wyposażenia technicznego. W odniesieniu do tego 
taboru obowiązuje ochrona praw nabytych, która ściśle związana jest z operatorem i linią 
(np. Angermünde-Szczecin). Sytuacja ta powoli ulega zmianie poprzez przebudowę już po-
siadanego oraz nabywanie nowego taboru. Celem jest stworzenie wystarczających zasobów 
nowoczesnego taboru posiadającego transgraniczne dopuszczenie, tak aby zaistniała większa 
elastyczność przy planowaniu oferty transportowej. W dalszym ciągu podczas przekraczania 
granicy wymagana jest jednak zmiana personelu lub podwójna obsada pojazdów trakcyjnych. 

Tabor kolejowy nabywany i utrzymywany jest w Niemczech przede wszystkim przez 
przedsiębiorstwa transportowe. W Polsce natomiast wiele jednostek taboru w komunikacji re-
gionalnej stanowi własność województw i ich regionalnych spółek kolejowych, gdyż umożliwia 
to nabywanie i modernizację taboru ze środków europejskich funduszy strukturalnych. 

Za dopuszczenie do eksploatacji taboru kolejowego odpowiadają narodowe organy nadzoru: 
Federalny Urząd Kolei (EBA) i Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Infrastruktura kolejowa na 
obszarze pogranicza utrzymywana jest przez operatorów infrastruktury kolejowej DB Netz  
i PKP PLK. Wspólnie z ww. organami nadzoru operator infrastruktury kolejowej może wydawać 
decyzję w sprawie pozwoleń w drodze wyjątku.

Pasażerowie w pociągach transgranicznych oczekują dwujęzycznych zapowiedzi i komforto-
wej informacji dla pasażerów zawierającej informacje o połączeniach w czasie rzeczywis-
tym. Obydwie te sprawy nie są dotąd czymś oczywistym, a rozwiązania należy stopniowo 
opracowywać i wdrażać. 

Informacja dla pasażerów stanowi zadanie przedsiębiorstw transportowych, które wykorzystują 
w tym celu udostępnione centralnie dane. Rozwiązania służące wymianie informacji pomiędzy 
różnymi systemami informacji pasażerskiej wypróbowywane są i stosowane przez VBB także  
z polskimi partnerami, np. w ramach ogólnoeuropejskiej sieci EU-Spirit.

Czasy zbyt drogich biletów uprawniających do przekroczenia granicy w dużym stopniu mamy 
już za sobą. Rozwój podąża w kierunku ofert zintegrowanych jak Bilet Berlin-Szczecin czy też 
Bilet Euro-Nysa, które zawierają również możliwość skorzystania z innych środków transpor-
tu. Zmiany te nie dotarły jednak niestety jeszcze do komunikacji dalekobieżnej, i nie zawsze 
pasażerom sprzedany zostaje najkorzystniejszy bilet. 

Wprowadzanie zintegrowanej taryfy przewozowej odbywa się we współpracy regionalnych or-
ganizatorów publicznego transportu zbiorowego, związków komunikacyjnych, przedsiębiorstw 
transportowych i innych podmiotów. Przedsiębiorstwa komunikacji dalekobieżnej odpowiadają 
w pełni za sprzedaż własnej oferty.

Tworzenie rozkładów jazdy i planów obiegu odbywa się w Niemczech i Polsce według różnych 
zasad. W Niemczech popularność zyskały zintegrowane cykliczne rozkłady jazdy z ofertą 
dostępną przez prawie całą dobę. W Polsce rozkłady jazdy ukierunkowane są natomiast często 
na popyt i plany obiegu wykorzystywanego taboru. Następstwem tego są problemy z uzyska-
niem połączeń (np. w Kostrzynie i Szczecinie) i trudności przy planowaniu ofert transgranicz-
nych. 

Dodatkowym problemem jest koordynacja rozkładów jazdy między komunikacją regionalną 
a dalekobieżną. Podczas gdy zintegrowany cykliczny rozkład jazdy umożliwia systematyczne 
łączenie różnych połączeń, przy planowaniu zorientowanym na popyt połączenia przesiad-
kowe między komunikacją regionalną a dalekobieżną nie posiadają wysokiego priorytetu.  
Odbija się to szczególnie negatywnie w przypadku spóźnień. 

Tworzenie rozkładu jazdy i oferty komunikacji regionalnej stanowi w Niemczech zadanie re-
gionalnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego i związków komunikacyjnych. 
W Polsce odpowiedzialni są również regionalni organizatorzy publicznego transportu zbioro-
wego, jednak przy większym udziale przedsiębiorstw transportowych. 

W komunikacji dalekobieżnej przedsiębiorstwa transportowe tworzą swoją ofertę na własną 
odpowiedzialność. Wyjątkiem jest komunikacja międzyregionalna w Polsce, która organi- 
zowana jest przez ministra właściwego ds. transportu. 

TABOR I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

INFORMACJA DLA PASAŻERÓW 

BILETY I TARYFA 

TWORZENIE ROZKŁADÓW JAZDY I OFERTY TRANSPORTOWEJ 

1
2
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Związek Komunikacyjny Berlina i Branden-
burgii (VBB) przejął w 2011 r. funkcję biura 
Okrągłego Stołu Komunikacyjnego Partner-
stwa Odry. Przedtem spotkania tego gremium 
odbywały się w dużych odstępach czasowych. 
Praca biura wspierana była do 2014 r. z pro-
gramu „Tworzenie sieci współpracy w Europie 
Środkowo-Wschodniej” kraju związkowego 
Berlin. 

Od 2011 r. Okrągły Stół Komunikacyjny Part-
nerstwa Odry spotkał się łącznie 5 razy. 
Ponadto we wrześniu 2011 r. w Berlinie i  
w lutym 2013 r. w Warszawie („Wieczór parla-
mentarny” w Ambasadzie Niemiec) odbyły się 
konferencje, które zwracając się również do 
podmiotów decyzyjnych spotkały się z dużym 
zainteresowaniem.

W posiedzeniach Okrągłego Stołu Komuni-
kacyjnego uczestniczyli w jednakowych pro-
porcjach polscy i niemieccy partnerzy. Pod-
czas gdy po stronie polskiej wszystkie regiony 

były równomiernie reprezentowane, udział po 
stronie niemieckiej koncentrował się głównie 
na Berlinie, Brandenburgii i Saksonii. Meklem-
burgia-Pomorze Przednie udzielała się przede 
wszystkim w ramach konferencji. Po stronie 
polskiej w posiedzeniach Okrągłego Stołu Ko-
munikacyjnego uczestniczyli również regular-
nie przedstawiciele szczebla decyzyjnego. 

Okrągły Stół Komunikacyjny służył od 2011 r. 
jako nieformalne gremium przede wszystkim 
analizie problemów oraz wzajemnej infor-
macji i koordynacji. Można było odpowiednio 
wcześnie wyjaśnić wszelkie sprawy i rozważyć 
ewentualne niejasności np. w odniesieniu do 
warunków prawnych w Niemczech i w Polsce. 
Okrągły Stół Komunikacyjny umożliwiał po-
nadto wspólny lobbing na rzecz poprawy wa-
runków osobowej komunikacji kolejowej oraz 
nadania wysokiego priorytetu określonym 
projektom infrastrukturalnym służącym 
wspólnym interesom.

Działalność Okrągłego Stołu Komunikacyjnego 
w latach 2011 – 2014

Popyt w komunikacji transgranicznej ma raczej niekorzystną strukturę. Pomijając przejazdy 
okazyjne wyjeżdżających służbowo i turystycznie, w komunikacji regionalnej zaobserwować 
można znaczny udział osób dojeżdżających codziennie lub raz w tygodniu. Prowadzi to do 
raczej jednostronnego obciążenia pociągów i wyraźnych szczytów komunikacyjnych, co utru-
dnia ekonomiczną eksploatację zasobów. Popyt zależy jednocześnie również od jakości oferty 
– tam, gdzie oferty są niepełne oraz niewystarczające, nie powstaje również trwały popyt na 
usługi transportowe. 

Zarówno w Polsce jak i w Niemczech województwa lub kraje związkowe są organizatorami 
komunikacji regionalnej. Komunikacja ponadregionalna świadczona jest w Niemczech bez do-
tacji państwowych. W Polsce natomiast minister właściwy ds. transportu jest jako organiza-
tor odpowiedzialny za większość przewozów międzyregionalnych oraz dalekobieżne przewozy 
międzynarodowe. Wyjątek stanowi Berlin-Warszawa-Express, który eksploatowany jest jako 
oferta komercyjna spółek DB Fernverkehr i PKP Intercity. 

Od czasu nowelizacji polskiej Ustawy o transporcie publicznym, która miała miejsce w 2010 r., 
prowadzona jest intensywna dyskusja na temat regulacji i kompetencji w transporcie trans-
granicznym. Jeżeli województwa przejmą odpowiedzialność za te przewozy, zażądają kompen-
saty z tytułu dodatkowych kosztów. 

Podczas gdy w Niemczech na świadczenia przewozów w komunikacji regionalnej rozpisywane 
są przetargi i udzielane zamówienia publiczne na podstawie długoletnich umów, w Polsce, ze 
względu na niepewne finansowanie, umowy na świadczenie przewozów zawierane były dotąd 
tylko na krótkie okresy. Prowadzi to do tego, że na granicy spotykają się sprzeczne syste-
my. Po stronie niemieckiej jest to rynek z intensywną konkurencją o zamówienia publiczne 
i licznymi prywatnymi przedsiębiorstwami kolejowymi, które są np. również odpowiedzialne 
za inwestycje w tabor dopuszczony do ruchu transgranicznego. Po stronie polskiej jest to 
rynek z niewielką konkurencją i licznymi publicznymi przedsiębiorstwami kolejowymi, które, 
znajdując się w posiadaniu regionalnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego, 
często korzystają z regionalnych zasobów taboru. 

W zakresie regulacji komunikacji regionalnej i dalekobieżnej kompetentny jest zarówno w Polsce  
jak i w Niemczech szczebel narodowy. W odniesieniu do komunikacji międzyregionalnej i mię- 
dzynarodowej komunikacji dalekobieżnej obowiązuje w Polsce krajowy plan transportowy, a pol-
ski minister właściwy ds. transportu jest odpowiedzialny jako organizator publicznego transpor-
tu zbiorowego za organizację przetargów i zamówienia publiczne na odpowiednie świadczenia  
w zakresie transportu. 

Przetargi i zamówienia publiczne świadczeń w zakresie transportu w komunikacji regionalnej 
odbywają się zarówno w Polsce jak i w Niemczech na podstawie planów transportowych, które 
sporządzane są na szczeblu regionalnym. 

KOMPETENCJE, FINANSOWANIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
NA ŚWIADCZENIE PRZEWOZÓW

STRUKTURA POPYTU 

§

Susanne Henckel, 
Dyrektor Związku 
Komunikacyjnego 
Berlina i Brandenburgii (VBB)

„Cieszymy się bardzo z zaufania, 
jakim obdarzają nas partnerzy 
Okrągłego Stołu Komunikacyj-
nego. Jest to bodziec do konty-
nuacji naszego zaangażowania 
i współdziałania w ten właśnie 
sposób przy dalszej integracji 
miast i regionów Partnerstwa 
Odry.“

„Wieczór parlamentarny” Okrągłego Stołu Komunikacyjnego w dniu 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Niemiec 
w Warszawie
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Ocena tematów podjęta przez partnerów 
Okrągłego Stołu Komunikacyjnego wykazała 
duże zainteresowanie kwestiami kompetencji 
szczebla narodowego, gdyż wiele tematów 

omawianych przez Okrągły Stół Komunika-
cyjny jest niemożliwych do rozwiązania bez 
udziału organów szczebla narodowego.

UBB

NEB

ODEG

DB
Regio

vogtland-
bahn

Przewozy
Regionalne

Koleje
Wielko-
polskie

Koleje
Dolno-
l skieœ ¹

VBB

Berlin
SenStadtUm

ZVON

Branden-
burgia

MIL

VMV

Meklem-
burgia-

Pomorze
Przednie

MEIL

Saksonia
SMWA

Zachodnio-
pomorskie

Szczecin

Lubuskie
Zielona Góra

Gorzów
Wielkopolski

Wielko-
polskie
Poznañ

Dolno-
œl¹skie
Wroc³aw

Biuro

BMVI

DB Netz

DB
Fern-

verkehr

EBA

PKP
PLK

MIR

PKP
Intercity

UTK

MSZ MSW

Skład uczestników spotkań Okrągłego Stołu 
Komunikacyjnego w trybie pracy wprowa-
dzonym przez VBB został zwizualizowany na 
ilustracji poniżej:

•	 Główną grupę Okrągłego Stołu Komunika-
cyjnego stanowią – zgodnie z duchem Part-
nerstwa Odry – podmioty regionalne. Są to 
ministerstwa transportu niemieckich kra-
jów związkowych, związki komunikacyjne i 
spółki celowe realizujące zamówienia pub-
liczne i polskie województwa. Stolice woje-
wództw włączone są poprzez województwa. 

•	 Do	 grupy rozszerzonej Okrągłego Stołu 
Komunikacyjnego przyporządkowane są 
pozostałe podmioty – narodowe minis-

terstwa właściwe ds. transportu, narodowe 
organy nadzoru, operatorzy infrastruk-
tury kolejowej oraz przedsiębiorstwa ko-
munikacji regionalnej i dalekobieżnej. Po 
stronie polskiej specyfikę stanowi to, że 
przedsiębiorstwa komunikacji regionalnej 
znajdują się w posiadaniu regionalnych or-
ganizatorów przewozów kolejowych. 

•	 Przewodniczący	polsko-niemieckiej	Komisji	
Międzyrządowej posiadają status obser-
watorów.

Łącznie są to więc 34 instytucje, przedsię-
biorstwa i organizacje, które znajdują się  
w bezpośrednim zasięgu prac Okrągłego Stołu  
Komunikacyjnego.

Poniższa tabela ukazuje zestawienie tematów, 
które omawiane były w ramach spotkań 
Okrągłego Stołu Komunikacyjnego. Ważnym 

elementem wszystkich spotkań była ponad-
to wymiana informacji na temat aktualnych 
wydarzeń.

25.05.2011
Poznań

•	 Informacje	ministerstw	narodowych	na	temat	warunków	
prawnych organizacji transgranicznych połączeń kolejowych

•	 Informacja	DB	Netz	i	PKP	PLK	nt.	rozwoju	infrastruktury	
transgranicznej

•	 Informacja	przewoźników	nt.	transgranicznej	oferty	
połączeń kolejowych

•	 Informacja	nt.	planów	budowy	sieci	kolei	dużych	prędkości	 
w Polsce

•	 Prezentacja	projektu	przebudowy	Dworca	Głównego	 
w Poznaniu

02.12.2011
Berlin

•	 Wspólna mapa infrastruktury transportowej regionu Part-
nerstwa Odry

•	 Analiza	prawna	możliwości	przeprowadzania	wspólnych	prze-
targów na obsługę transgranicznych połączeń kolejowych

•	 Transgraniczna	informacja	dla	podróżnych

07.09.2012
Wrocław

•	 Dyskusja nad raportem: „Infrastruktura i transport inicjatywy 
Partnerstwa Odry w latach 2010-2012”

•	 Informacja	ze	strony	Urzędu	Transportu	Kolejowego
•	 Informacja	nt.	stanu	przygotowania	i	treści	krajowego	planu	

transportowego i wymiana informacji nt. stanu przygotowa-
nia planów transportowych w województwach

•	 Prezentacja	projektu	„Śnieżka”
•	 Zwiedzanie	wyremontowanego	Dworca	Głównego

27.09.2013
Poczdam

•	 Wymiana	informacji	nt.	taboru	do	obsługi	komunikacji	
transgranicznej

•	 Prezentacja	Regionalnego	Planu	Transportowego	Branden-
burgii

28.04.2014
Zielona Góra

•	 Informacje	polsko-niemieckiej	grupy	roboczej	Federalnego	
Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) i 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) nt. infrastruktu-
ry kolejowej i transportu kolejowego

•	 Transgraniczny	transport	kolejowy	na	terenie	Partnerstwa	
Odry – podsumowanie prac oraz wyzwania na najbliższe lata

•	 Analiza	ankiety	dot.	oceny	prac	Okrągłego	Stołu	Komunika-
cyjnego

POSIEDZENIA & TEMATY
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cinem po zaledwie 18 miesiącach ruchu w 
roku 2012. Obok ograniczonego popytu z 
powodu stosunkowo wysokich cen biletów 
do wstrzymania oferty przyczyniły się prze-
de wszystkim wysokie koszty eksploatacji 
spowodowane trakcją spalinową między An-
germünde a Szczecinem. Sprzedaż przejaz-
dów tym pociągiem utrudniał ponadto fakt, 
iż korzystne cenowo oferty Deutsche Bahn 
(np. Europa-Spezial-Ticket) nie są w Polsce 
dostępne.

Priorytety na najbliższe lata
W odniesieniu do infrastruktury najwyższy 
priorytet ma elektryfikacja linii Berlin-
Szczecin. W tym celu oraz na rzecz innych 
przedsięwzięć powołano wspólną grupę 
roboczą ministerstw właściwych ds. trans-
portu z Polski i Niemiec, która monitoruje 
wspólnie z operatorami infrastruktury kole-
jowej DB Netz i PKP PLK procesy projektowo-
planistyczne i budowlane. Priorytetem na 
najbliższe lata jest terminowe wykonanie do-
kumentacji projektowo-planistycznej łącznie 
z badaniami dotyczącymi oddziaływania 
na środowisko. Ponadto pilnie należy 
przeprowadzić remont uszkodzonego nasypu 

kolejowego wokół miejscowości Passow.
Do momentu zakończenia modernizacji li-
nii w pierwszej kolejności należy poprawić 
ofertę oraz jej jakość. Elementem tego jest 
np. zapewnienie w węźle szczecińskim nie-
zawodnych połączeń przesiadkowych w kie-
runku wybrzeża Bałtyku. Po zamówieniu 
przez Województwo Zachodniopomorskie w 
roku 2012 szynobusów spalinowych, które 
mają uzyskać również dopuszczenie do ru-
chu w Niemczech, w przyszłości będą również 
możliwe bezpośrednie połączenia przez  
Szczecin do dalszych miejscowości w kraju. 
Używany dotąd tabor niemiecki dopuszczony 
jest wyłącznie do ruchu od granicy polsko-
niemieckiej do dworca Szczecin Główny.

Kluczem do dalszego rozwoju jest opraco-
wanie koncepcji skoordynowanych wza-
jemnie ofert w komunikacji regionalnej i 
dalekobieżnej, która może również służyć jako 
podstawa do transgranicznego zamówienia 
publicznego usług transportowych. Należy 
przy tym pokonać wiele trudności, gdyż np. 
nie są na razie dostępne elektryczne zespoły 
trakcyjne mogące skorzystać z obydwu sys-
temów zasilania.

W komunikacji regionalnej konieczna jest 
na linii Berlin-Angermünde koordynacja 
przyszłej oferty komunikacyjnej do Szcze-
cina z linią ekspresu regionalnego (RE) 3 
do Stralsundu i Schwedt nad Odrą, w przy-
padku której uwzględniać należy popyt na 
poszczególnych relacjach. Jednocześnie wy-
maga to zaprojektowania koncepcji komu-
nikacji dalekobieżnej, która stworzy szybką i 
atrakcyjną ofertę, a zarazem będzie dostępna 
cenowo dla podróżnych bardziej wrażliwych 
na koszty.

Połączenie Berlin-Szczecin to jedna z naj-
ważniejszych osi transportowych na polsko-
niemieckim pograniczu. Należą do niej linia 
kolejowa przez Eberswalde i Angermünde, 
autostrada A11/A6 i droga wodna Hawela-
Odra. Połączenie kolejowe stanowi część eu-
ropejskiej sieci głównych linii kolejowych. Na 
bezpośrednim pograniczu służy ono ponadto 
komunikacji w otoczeniu Szczecina.

Z powodu luki w elektryfikacji między Passow 
i dworcem granicznym Szczecin-Gumieńce 
odcinek Angermünde-Szczecin obsługiwany 
jest obecnie przez spalinowe zespoły trakcyj-
ne, które kursują w niemal dwugodzinnym 
takcie. W Angermünde możliwe są przesiadki 
do pociągów regionalnych i dalekobieżnych 
do Berlina. Rano i wieczorem kursują bez-
pośrednie pociągi między stacją Berlin-
Gesundbrunnen a Szczecinem, ponadto od 
kwietnia 2014 r. w szczycie komunikacyjnym 
w piątki kursuje trzeci pociąg bezpośredni. 

W sierpniu 2010 r. wprowadzono taryfę Bilet 
Berlin-Szczecin, który przy cenie wynoszącej 
10 euro za przejazd w jedną stronę (łącznie  
z korzystaniem z komunikacji miejskiej w obu  
miastach) stanowi konkurencyjną ofertę  
i cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie 
w czasie szczytu sezonowego sprzedaje się 
miesięcznie ok. 8.600 tych biletów, a sprzedaż 
ta wykazuje tendencję rosnącą.

Cele i wyzwania
Ważnym celem jest szybkie zlikwidowanie luki 
w elektryfikacji, zwłaszcza że odcinek został 

już w następstwie prac budowlanych przygo-
towany do prędkości 160 km/h. Dzięki temu 
można będzie w przyszłości skrócić czas prze-
jazdu między obydwoma miastami do około 
90 minut oraz łatwiej będzie wprowadzić 
połączenia bezpośrednie, w tym połączenie 
z przyszłym portem lotniczym BER. Elektry-
fikacja umożliwi również lepsze połączenia 
między Berlinem a polskim wybrzeżem 
Bałtyku. Szybciej można będzie dojechać do 
Świnoujścia z bezpośrednią przesiadką na 
promy do Szwecji, a warunki i przepustowość 
przewozów towarowych ulegną znaczącej po-
prawie. 

W celu zapewnienia odpowiedniej prze-
pustowości infrastruktury dla rosnącej 
oferty komunikacji dalekobieżnej i regio-
nalnej oraz przewozów towarowych należy 
na obecnie jednotorowym odcinku między 
Passow a stacją Szczecin-Gumieńce stworzyć 
wystarczająco dużo tzw. mijanek. W związku z 
tym ważne będą punkty mijania się pociągów 
na stacji Casekow i na polskim odcinku. Ce-
lem jest ponadto po ukończeniu odcinka An-
germünde-Szczecin rozpoczęcie modernizacji 
odcinka Berlin-Blankenburg-Angermünde do 
160 km/h. Inwestycja ta nie jest elementem 
dotychczasowych planów.

Rozwój od 2011 r.
Aby nie utrudniać negocjacji nad umową 
między ówczesnym Federalnym Minister-
stwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju 
Miast Republiki Federalnej Niemiec oraz ów-
czesnym Ministerstwem Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej o współpracy przy dalszym rozwoju 
połączenia kolejowego Berlin-Szczecin, kraj 
związkowy Brandenburgia wstrzymał w 2011 
r. przetarg na świadczenie przewozów na linii 
kolei regionalnej (RB) 66. Po licznych dysku-
sjach na wszystkich szczeblach politycznych, 
intensywnych negocjacjach i dużym zaintere-
sowaniu mediów umowa została ostatecznie 
uroczyście podpisana w Szczecinie 20 grudnia 
2012 r. przez ministrów właściwych do spraw 
transportu dr Petera Ramsauera i Sławomira 
Nowaka. Przewiduje ona zakończenie moder-
nizacji i elektryfikacji do roku 2020.

Dowodem na konieczność elektryfikacji 
jest zawieszenie Eurocity „Alois Negrelli“ 
kursującego między Pragą, Berlinem i Szcze-

Berlin – Szczecin

Wojciech Drożdż, 
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

„Wraz z zakupem nowych 
szynobusów, posiadających do-
puszczenia do eksploatacji tak 
na terenie Polski, jak i Niemiec, 
możliwe będzie realizowanie 
połączeń transgranicznych do 
Berlina lub Lubeki oraz polskie-
go wybrzeża Bałtyku.”

Dworzec Główny w Szczecinie

Ekspres regionalny do Szczecina odjeżdżający ze 
stacji AngermündeKathrin Schneider,

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rolnictwa kraju związkowego 
Brandenburgia

„Bilet Berlin-Szczecin pokazuje,  
że dobre oferty są przez ludzi  
dobrze przyjmowane. Takie 
sukcesy są ważne, jeśli chcemy 
osiągnąć poprawę o większym 
zakresie – jak np. elektryfikację 
na całej długości linii, która 
– miejmy nadzieję – zostanie 
zakończona do roku 2020 / 21.“

SZCZECIN – PASEWALK – LUBEKA (LÜBECK) / SCHWERIN

Połączenie kolejowe Szczecin-Pasewalk stanowi część obejmującego duży obszar połączenia 
między Szczecinem, Lubeką a Schwerinem, a jednocześnie zapewnia połączenie okolic Szcze-
cina z miastem Pasewalk. Obsługiwana jest ona w takcie dwugodzinnym o stabilnej od lat 
ofercie. 

Najważniejszym wyzwaniem jest skrócenie czasu przejazdu między Szczecinem a Lubeką  
z obecnych prawie pięciu do czterech godzin. Cel ten wymaga dalszej modernizacji i roz- 
budowy infrastruktury z uwzględnieniem optymalizacji zintegrowanego cyklicznego rozkładu 
jazdy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
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Berlin – Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski

dzięki czemu możliwe będzie lepsze połączenie 
z komunikacją miejską w Berlinie. Aby nadal 
możliwe było zapewnienie cyklicznego rozkładu 
jazdy ze zoptymalizowanym przebiegiem ru-
chu, przebudowany zostanie dworzec w Straus-
bergu (rozdzielenie kolei regionalnej i kolei 
miejskiej S-Bahn). Ponadto między Strausber-
giem a Rehfelde wybudowany zostanie drugi 
tor umożliwiający mijanie się pociągów.

Po polskiej stronie linia kolejowa została już 
w dużym stopniu zmodernizowana, ostatnią 
dużą inwestycją jest remont estakady kolejowej 
w Gorzowie Wielkopolskim. Dyskusji poddawa-
no też kolejne inwestycje modernizacyjne jak 
np. elektryfikację, w celu poprawy dostępności 
komunikacyjnej Gorzowa Wielkopolskiego 
i ułatwienia wykorzystania linii do przewo-
zów towarowych. Ważny motor tejże dyskusji 
stanowiła założona w 2006 r. Wspólnota Inte-
resów Linii Kolejowej Berlin-Gorzów IGOB.

Od 2013 r. w fazie powstawania znajduje się 
Eurodystrykt „TransOderana EUWT“, który 
jako Europejskie Ugrupowanie Współpracy Te-
rytorialnej zmierza do rozwoju wokół linii ko-
lejowej Berlin-Piła europejskiego regionu mo-
delowego. Kontynuować będzie on pracę EUIG 
IGOB, które zostało rozwiązane z końcem 2013 
r. Obok konsekwentnego zabiegania o lepszą 
ofertę komunikacyjną do największych suk-
cesów inicjatyw związanych z linią kolejową 
Berlin-Gorzów Wielkopolski-Piła należy bu-
dowa systemu informacji turystycznej wzdłuż 
linii kolejowej.

Priorytety na najbliższe lata
Niezbędne jest usunięcie wszelkich przeszkód 
technicznych związanych z transgranicznym 
wykorzystaniem używanego w przyszłości 

taboru. Składa się na to np. informacja dla 
podróżnych, która musi być włączona zarów-
no do polskich jak i niemieckich systemów in-
formacyjnych. W tym celu konieczne są ścisłe 
uzgodnienia z producentem taboru, gdyż choć 
i w Polsce, i w Niemczech nabywany będzie ten 
sam typ taboru, jego wyposażenie techniczne 
będzie się w szczegółach różniło.

Następnie należy opracować skoordynowaną 
koncepcję ofert i eksploatacji pociągów 
bezpośrednich. Ze względu na koszty pociągi 
bezpośrednie nie mogą kursować jako dodat-
kowe połączenia, lecz muszą zostać włączone 
do istniejącej oferty przewozów. W tym celu 
istnieją różne możliwości – np. na granicy 
można by łączyć polskie i niemieckie pociągi, 
albo takie zaplanowanie samodzielnych pol-
skich i niemieckich kursów, aby pociągi obu 
krajów mijały się na granicy. Należy ponadto 
uwzględnić, jakie możliwości zaoferuje infra-
struktura od 2015/16 roku.

Aż do wprowadzenia pociągów bezpośrednich 
na pierwszym planie znajduje się poprawa 
istniejących ofert. Dotyczy to zwiększenia 
zdolności przewozowych, a także zbadanie 
możliwości ofert sezonowych. Pociągi wy-
cieczkowe mogą na przykład docierać do uro-
kliwych terenów położonych wzdłuż Warty i 
Noteci. Ważna jest również dalsza poprawa 
połączeń z przesiadką w Kostrzynie. Często 
diabeł tkwi w szczegółach – i tak np. brak 
semafora uniemożliwia przesiadanie się w 
Kostrzynie między polskimi a niemieckimi 
pociągami na tym samym peronie.

Linia kolejowa z Berlina do Gorzowa Wiel-
kopolskiego, znana również jako „Ostbahn“ 
– „Kolej Wschodnia”, stanowi ważną linię 
dla osób dojeżdżających do pracy. Między 
Berlinem a Kostrzynem jest ona obsługiwana  
w takcie jednogodzinnym. Na odcinku między 
Kostrzynem, Gorzowem Wielkopolskim a Krzy- 
żem pociągi kursują niemal co dwie godziny.  
W Kostrzynie konieczna jest przesiadka z pol- 
skich pociągów do niemieckich i odwrotnie, 
przy czym rozkłady jazdy są ze sobą tylko 
częściowo skoordynowane. Przyczyną jest 
ukierunkowanie przejazdów między Go-
rzowem Wielkopolskim a Krzyżem na potoki 
pasażerów w kierunku Poznania i Piły.

Połączenie obsługiwane jest tak w Niem-
czech, jak i w Polsce nowoczesnymi spali-
nowymi zespołami trakcyjnymi. Od roku 2008 
istnieje specjalna taryfa Bilet Berlin-Gorzów, 
sprzedawany w pociągach Niederbarnimer 
Eisenbahn (NEB). Umożliwia ona zarówno  
w Berlinie jak i w Gorzowie Wielkopolskim ko-
rzystanie z komunikacji miejskiej.

Cele i wyzwania
Najważniejszym celem jest wprowadzenie 
bezpośrednich połączeń między Berlinem, 
Gorzowem Wielkopolskim i Krzyżem, z ewen-
tualnym przedłużeniem do Piły. Bezpośrednie 
pociągi poprawiłyby znacznie sytuację licz-
nych osób dojeżdżających do pracy w Ber-
linie. Obecnie pasażerowie ci jeżdżą często 
samochodami do Küstrin-Kietz i wsiadają i 
wysiadają na tym dworcu. Przyczyną tego 
są z jednej strony brakujące lub niepewne w 

przypadku spóźnienia połączenia przesiad-
kowe w Kostrzynie, z drugiej zaś stosunkowo 
wysoka cena biletu miesięcznego na niesub-
wencjonowanym odcinku granicznym.

Największym wyzwaniem – obok nabycia i 
eksploatacji taboru o dopuszczeniu do ru-
chu transgranicznego – jest wprowadzenie 
cyklicznego rozkładu jazdy także po stro-
nie polskiej. Spowoduje to z jednej strony 
zwiększenie kosztów ze względu na większą 
ilość połączeń dziennych, z drugiej jednak 
strony konieczność ewentualnego dostoso-
wania infrastruktury w celu optymalizacji 
eksploatacji taboru i obniżenia kosztów.

Rozwój od 2011 r.
W roku 2011 rozpisano nowy przetarg na 
obsługę połączenia Berlin-Kostrzyn na ok-
res 2015-2024. Operatorowi postawiono 
warunek, by zastosował tabor, który po-
siada dopuszczenia niemieckie i polskie.  
W 2013 r. Województwo Lubuskie zamówiło 
nowe szynobusy spalinowe, które do 2015 r. 
również mają otrzymać dopuszczenie do ru-
chu transgranicznego. Tym samym powstaną 
wystarczające zasoby taboru, którymi można 
obsłużyć przewozy bezpośrednie między Berli-
nem a Gorzowem Wielkopolskim.

Rosnąca liczba przewożonych pasażerów i 
ograniczenia przepustowości linii kolejowej 
przy dojeździe do Berlina czynią niezbędnym 
zastosowanie taboru o większej liczbie miejsc.  
Po stronie niemieckiej w budowie jest prze-
dłużenie linii kolejowej do dworca Ostkreuz, 

Bulwar nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskim

Odra w Kostrzynie

Pociągi Przewozów Regionalnych i Niederbarnimer 
Eisenbahn na dworcu w Kostrzynie

Tadeusz Jędrzejczak, 
Prezydent Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego

„Bezpośrednie pociągi do 
Berlina należą do naszych 
najważniejszych priorytetów. 
Przy pomocy Biletu Berlin-
Gorzów stworzyliśmy ku temu 
ważne podstawy. Teraz z 
niecierpliwością oczekujemy 
dnia, w którym bezpośrednie 
pociągi przyniosą naszym 
mieszkańcom nową jakość 
mobilności.“
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Berlin – Frankfurt nad Odrą – Poznań

busowego, Województwo Wielkopolskie wspól-
nie ze Związkiem Komunikacyjnym Berlina 
i Brandenburgii (VBB) opracowało w latach 
2008-2010 finansową koncepcję regionalne-
go, taniego połączenia kolejowego łączącego 
Poznań z Berlinem i Poczdamem. Realizacja 
nie powiodła się ze względu na przeszkody 
prawne, gdyż uruchamianie kolejowej komu-
nikacji o charakterze międzynarodowym, po 
stronie polskiej leży w gestii właściwego mi-
nistra ds. transportu. Ponadto przy ustaleniu 
kosztów całego przedsięwzięcia okazało się, że 
wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej w Niemczech i w Polsce będzie miała 
istotny wpływ na cenę, tak, iż końcowa cena 
biletu pomimo dotacji może nie być wcale kon-
kurencyjna w stosunku do oferty PKP Intercity.

W sierpniu 2014 r., po dwuletniej przerwie, 
polski przewoźnik kolejowy Przewozy Regio-
nalne wspólnie ze spółką DB Regio uruchomił 
bezpośrednie połączenie Poznania z Frank-
furtem nad Odrą. Do dyspozycji pasażerów 
są dwa połączenia – poranne i popołudniowe, 
które obsługiwane są ze względu na różne 
systemy zasilania na kolei w Polsce i w Niem-
czech składami spalinowymi. Połączenie 
jest bardzo dobrze skomunikowane z eks-
presowymi pociągami regionalnymi linii RE 1 
z Frankfurtu nad Odrą do Berlina. 

Poza tym warto zwrócić uwagę na otwarcie 
linii autobusowej nr 983 łączącej Słubice z 
Frankfurtem nad Odrą, które nastąpiło po 
długich przygotowaniach w roku 2012. Jak 
wykazały badania ankietowe, oferta ta wy-
korzystywana jest również intensywnie przez 
podróżnych korzystających z linii RE 1.

Priorytety na najbliższe lata
Wprowadzenie porannego połączenia ko-
munikacji dalekobieżnej między Poznaniem, 
Frankfurtem nad Odrą i Berlinem ma wciąż 
priorytet dla uczestniczących miast i regio-
nów bowiem powinno ono przyczynić się 
do wyraźnej poprawy warunków ruchu biz-
nesowego i turystycznego między obydwo-
ma miastami. Pewną możliwość stwarzałoby 
np. przedłużenie biegu jednego z pociągów 
dalekobieżnych, który obecnie kończy wie-
czorem bieg w Berlinie, do Poznania. Pociąg 
ten mógłby rano wracać do Berlina.

Działaniem na rzecz zwiększenia atrakcyjności 
komunikacji dalekobieżnej jest opracowanie 
zintegrowanych ofert taryfowych umożliwiają-
cych korzystanie z komunikacji regionalnej  
i miejskiej np. w Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, 
Poznaniu i Warszawie. Na liniach cząstkowych 
tego rodzaju oferty byłyby ważne również  
w odniesieniu do przejazdów do i z Zielonej Góry, 
jeśli jednocześnie uległyby poprawie połączenia 
przesiadkowe w Rzepinie i Zbąszynku. 

W aspekcie perspektywy długofalowej nale-
żałoby kontynuować dyskusję nt. rozwoju  
europejskiego korytarza kolejowego Berlin-
Warszawa, która rozpoczęła się w 2010 r. pro- 
jektem INTERREG „Rail Baltica Growth Cor-
ridor“. Zwłaszcza dynamiczny rozwój prze-
wozów towarowych i docelowe połączenie 
Warszawy z europejską siecią kolei dużych 
prędkości wymagają otwartej dyskusji doty-
czącej możliwości rozwoju osi Berlin-Frank-
furt nad Odrą-Poznań.

Połączenie Berlin-Poznań stanowi część Ko-
rytarza Morze Północne-Morze Bałtyckie, 
jednego z dziewięciu korytarzy głównej sieci 
transportowej Unii Europejskiej. Korytarz ten 
stanowi najważniejsze połączenie kolejowe 
i drogowe między Polską a Niemcami, a w 
perspektywie będzie częścią europejskiej sieci 
kolei dużych prędkości. 

Między Berlinem a Warszawą kursuje Berlin-
Warszawa-Express (BWE). Pociąg ten, który 
prowadzony jest wspólnie jako oferta komer-
cyjna przez DB Fernverkehr i PKP Intercity, 
jest ze względu na krótkie czasy przejazdu i 
korzystne ceny biletów konkurencyjny tak 
wobec transportu drogowego jak i lotnicze-
go. Wszystkie pociągi prowadzone są przez 
nowoczesne lokomotywy wielosystemowe, 
konieczna wcześniej wymiana lokomotywy 
na granicy nie jest więc potrzebna. 

Linia kolejowa Berlin-Warszawa została w 
ubiegłych latach w dużym stopniu zmoder-
nizowana do prędkości 160 km/h. Ważnym 
kamieniem milowym była budowa nowego 
mostu przez Odrę we Frankfurcie nad Odrą w 
roku 2008. Czas przejazdu między Berlinem a 
Poznaniem wynoszący obecnie ok. 2 godz. 45 
min jest bardzo atrakcyjny. 

Specyficznym zjawiskiem jest linia ekspre-
su regionalnego (RE) 1, który kursuje co pół 
godziny między Berlinem a Frankfurtem nad 
Odrą. Dzięki temu powstała znakomita oferta 
komunikacyjna między obydwoma miastami, 
na której korzystają np. Uniwersytet Viadri-
na i Collegium Polonicum we Frankfurcie nad 
Odrą i Słubicach. 

Cele i wyzwania
W obliczu wzrostu znaczenia pasażerskich 
połączeń komunikacyjnych przy wykorzys-
taniu pociągów BWE ważnymi czynnikami 
jego dalszego rozwoju byłoby wprowadzenie 
dwugodzinnego taktu między Berlinem, Poz-
naniem i Warszawą oraz wprowadzenie do ru-
chu kolejnych lokomotyw wielosystemowych a 
także wagonów przystosowanych do prędkości 
do 200 km/h. Dzięki obydwu działaniom 
udałoby się w tej relacji wypełnić współczesne 
standardy jakości. Ponadto możliwe byłoby 
stworzenie dodatkowych atrakcyjnych ofert 
poprzez wydłużenie biegu poszczególnych 
pociągów BWE do Hanoweru i Kolonii.

Największe wyzwanie stanowi średnio- i 
długoterminowy wzrost przepustowości li-
nii na odcinku Berlin-Frankfurt nad Odrą 
zwłaszcza w odniesieniu do przewozów to-
warowych oraz zintegrowanie osi Berlin-
Poznań-Warszawa z europejską siecią kolei 
dużych prędkości. Istnieje projekt polskiej li-
nii kolei dużych prędkości między Poznaniem, 
Wrocławiem i Warszawą (tzw. projekt „Y”), 
konkretnych działań związanych z realizacją 
tego przedsięwzięcia oczekiwać można jed-
nak najwcześniej po 2020 r.

Rozwój od 2011 r.
Oferta komunikacji dalekobieżnej na linii 
Berlin-Poznań jest bardzo stabilna. BWE kur-
suje od grudnia 2010 r. z czterema parami 
pociągów dziennie, przy czym najwcześniejszy 
przyjazd do Berlina ma miejsce dopiero po 
godzinie 11. Dla podróżnych z kierunku 
Warszawy jest to do zaakceptowania, dla 
podróżnych z kierunku Poznania pożądana 
byłaby wcześniejsza godzina przyjazdu, np. 
około 9:00. 

Od roku 2012 kursuje dodatkowo kolej-
ny Eurocity między Berlinem, Poznaniem i 
Gdańskiem wzgl. Gdynią. Pociąg ten zastąpił 
wcześniejsze połączenie przesiadkowe przez 
Szczecin i wykorzystuje między Poznaniem a 
Gdańskiem wyremontowaną na Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. linię przez 
Bydgoszcz. Prowadzony wcześniej samodziel-
nie pociąg nocny Warszawa-Amsterdam kur-
suje obecnie razem z BWE.

W obliczu budowy autostrady A2 i rosnącej 
konkurencji m.in. ze strony transportu auto-

Berlin-Warszawa-Express na styku systemów zasila-
nia na stacji Frankfurt (Oder) Oderbrücke

Stary Rynek w Poznaniu

Uruchomienie bezpośrednich pociągów regionalnych 
między Poznaniem i Frankfurtem nad Odrą w sierpniu 
2014 r.

Wojciech Jankowiak, 
Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego

„Udział w inicjatywie „Partnerst-
wa Odry” jest dla nas cennym 
źródłem wymiany doświadczeń 
z partnerami z Brandenburgii 
i Berlina w sferze teoretycznej i 
praktycznej organizacji publicz-
nego transportu zbiorowego 
zarówno po stronie organiza-
torów jak i przewoźników.

Województwo Wielkopolskie w 
uzgodnieniu władzami central-
nymi prowadzi prace planistycz-
ne dotyczące przebiegu linii kolei 
dużych prędkości na terenie na-
szego regionu, w tym w kierun-
ku granicy polsko-niemieckiej 
i stąd nasza wiedza o planach 
strony niemieckiej dotyczących 
przedłużenia takiej linii z Berlina 
w kierunku granicy z Polską jest 
dla nas ważna.”
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Berlin – Frankfurt nad Odrą – Zielona Góra

Do Zielonej Góry trudno jest jak dotąd dotrzeć 
z Berlina koleją. W komunikacji dalekobieżnej 
istnieją wprawdzie połączenia przesiadkowe 
z Berlin-Warszawa-Express przez Rzepin lub 
Zbąszynek, oferują one jednak tylko niere-
gularne połączenia – po części z bardzo krót-
kim, a po części z bardzo długim czasem na 
przesiadkę. Przejazd przez Zbąszynek jest 
przy tym związany z dużym objazdem, zaś 
między Rzepinem a Zieloną Górą kursuje moc-
no przestarzały tabor o niewielkim komforcie 
podróży. Ponadto podróż kosztuje stosun-
kowo dużo, gdyż Berlin-Warszawa-Express 
oferuje korzystne bilety tylko na dłuższych 
odcinkach. Od 2012 r. istnieje alternatywa w 
komunikacji regionalnej dzięki połączeniom 
przesiadkowym przez Frankfurt nad Odrą.

Cele i wyzwania
Na pierwszym planie znajduje się stworze-
nie podstawowej oferty komunikacyjnej z 
lepszymi połączeniami przesiadkowymi i 
większą liczbą bezpośrednich połączeń z i do 
Zielonej Góry, tak aby jednodniowe wyjazdy 
biznesowe i turystyczne były możliwie wy-
godne. Uzupełniać to powinno wprowadzenie 
atrakcyjnych taryf, także z włączeniem oferty 
Berlin-Warszawa-Express.

Rozwój od 2011 r.
Od 2012 r. między Zieloną Górą a Frankfur-
tem nad Odrą kursują dziennie dwie pary 
pociągów z możliwością przesiadki na linię 
RE 1 w kierunku Berlina, dopasowane do po-
trzeb podróżnych z kierunku Zielonej Góry 
i przynoszące wyraźną poprawę oferty. W 
związku z tym podjęto rozmowy na temat 

stworzenia specjalnej taryfy Bilet Berlin-Zie-
lona Góra w celu umożliwienia przejazdów 
pomiędzy obydwoma miastami na bardziej 
korzystnych warunkach i z włączeniem ko-
munikacji miejskiej. 

Dzięki stopniowo realizowanemu remontowi 
udało się już osiągnąć odczuwalne skrócenie 
czasu przejazdu na odcinku Rzepin-Zielona 
Góra. W tym zakresie można w najbliższych 
latach oczekiwać dalszego postępu. Ponad-
to zmodernizowana została linia kolejowa 
Zbąszynek-Zielona Góra, łącznie z budową 
łącznika w Czerwieńsku. 

Priorytety na najbliższe lata
Wprowadzenie taryfy Bilet Berlin-Zielona 
Góra stanowi ważny krok w celu promocji 
bezpośrednich pociągów między Zieloną 
Górą a Frankfurtem nad Odrą. Jeżeli oferta 
ta zostanie przyjęta przez podróżnych, należy 
zbadać możliwość dalszej poprawy oferty 
komunikacyjnej, takiej jak np. stworzenie 
atrakcyjnych połączeń porannych i wieczor-
nych, które byłyby przydatne również dla 
podróżnych z kierunku Berlina. 

Sposób osiągnięcia tego celu zależy m.in. 
od tego, czy uda się włączenie komunikacji 
dalekobieżnej do ewentualnego wspólnego 
rozkładu jazdy i wspólnej taryfy. Ważne po-
nadto jest szybkie zakończenie remontu ge-
neralnego linii kolejowej Rzepin-Zielona Góra.

Ratusz w Zielonej Górze

Pociąg regionalny z Frankfurtu nad Odrą w drodze do 
Zielonej Góry

Chociebuż (Cottbus) – Forst (Lausitz) –  
Żary – Legnica

Linia kolejowa Chociebuż-Legnica stanowi 
część najkrótszego połączenia między Ber-
linem a Wrocławiem. Pełni ona ważną rolę 
komunikacyjną dla obszarów przyległych. 
Stosunkowo dobra jest oferta połączeń kole-
jowych co godzinę między Chociebużem a 
Forstem oraz co niemal dwie godziny między 
Żarami a Legnicą (z pojedynczymi pociągami 
z i do Wrocławia). Między Forstem a Żarami 
wzgl. Żaganiem kursują jednak obok Eurocity 
„Wawel“ tylko dwie pary pociągów regional-
nych dziennie.

Cele i wyzwania
Po spadku liczby przewożonych pasażerów 
w ubiegłych latach należy zbadać, w jaki 
sposób można trwale zapewnić i poprawić 
ofertę w tym słabo zurbanizowanym regio-
nie. Szanse dostrzec można np. w opracowa-
niu biletów turystycznych odnoszących się do 
istniejących w regionie parków i włączających 
komunikację autobusową. Dla przyszłego 
rozwoju miast Forst (Lausitz), Żary i Żagań 
sprawne połączenie kolejowe jest w każdym 
przypadku bardzo ważne.

Priorytety na najbliższe lata
Linia kolejowa Chociebuż-Forst (Lausitz) 
została już zmodernizowana. Pilnym prio-
rytetem jest więc remont odcinka Forst 
(Lausitz)-Legnica, dla którego istnieje po-
trzeba określenia wiążącego terminu. 
Jednocześnie należałoby uzgodnić kształt 
przyszłej oferty komunikacji regionalnej. Bieg 
niektórych pociągów mógłby być na przykład 
przedłużony przez granicę umożliwiając 
bezpośrednie połączenia między poszczegól-
nymi ośrodkami. Ponadto należałoby ustalić 
wiążącą perspektywę rozwoju linii kolejo-
wej Chociebuż-Legnica jako część korytarza 
Berlin-Wrocław.

Pociąg z Żagania wjeżdża na stację Forst (Lausitz)

CHOCIEBUŻ (COTTBUS) – GUBEN – ZIELONA GÓRA

Chociebuż i Zielona Góra oddalone są od siebie tylko o 80 km i są miastami partnerskimi. 
W 2002 r. wstrzymano bezpośrednie połączenia kolejowe między obydwoma miastami i od 
tamtego czasu na odcinku między Guben a Czerwieńskiem kursują tylko pociągi towarowe. 
Bezpośrednia linia autobusowa uruchomiona w 2007 r. utrzymała się tylko przez krótki okres.

Pierwszym priorytetem jest stworzenie ekonomicznie uzasadnionej i atrakcyjnej oferty 
połączeń kolejowych między Chociebużem, Guben i Zieloną Górą. Listy intencyjne w sprawie  
reaktywacji linii Guben-Zielona Góra dla ruchu osobowego podpisane zostały wiele lat temu, 
wdrożenie tych planów nie udawało się jednak dotąd ze względu na niewystarczającą jakość 
infrastruktury i brak środków finansowych na zamówienie usług przewozowych. Kształt 
możliwej oferty jest wciąż sprawą otwartą.

Janusz Kubicki, 
Prezydent Miasta Zielonej Góry

„Nasze miasto i nasz region 
stanowią atrakcyjny cel dla wy-
cieczkowiczów i urlopowiczów z 
Berlina, Brandenburgii i innych 
regionów. Chcemy konsekwent-
nie wykorzystywać ten potencjał, 
a dobre połączenia kolejowe 
stwarzają ku temu warunki.“
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Połączenie Berlin-Wrocław należy do tych linii 
kolejowych przez polsko-niemiecką granicę, 
które były chyba dotąd poddawane najinten-
sywniejszym badaniom. Ważną motywacją 
jest wiedza o szybkich połączeniach kole-
jowych („Latający Ślązak”), które istniały 
między obydwoma miastami przed II Wojną 
Światową. W wyniku wojny i przesunięcia gra-
nic połączenie to zostało jednak przerwane. 

Obecnie luka w elektryfikacji między Chocie-
bużem, Görlitz i Legnicą prowadzi do tego, że  
Eurocity „Wawel”, jedyny pozostały pociąg 
dalekobieżny między Berlinem a Wrocławiem, 
pokonuje tę trasę w bardzo długim czasie. 
Ponadto, ponieważ w 2012 r. z powodu prac 
budowlanych między Katowicami a Krako-
wem bieg pociągu skrócony został do odcinka 
Hamburg-Berlin-Wrocław, pociąg ten zostaje 
czasowo zawieszony wraz ze zmianą rozkładu 
jazdy 2014/15. Zamiast niego trzy razy dzien-
nie między Berlinem i Krakowem kursuje po 
ukończonej na całej długości autostradzie au-
tobus Intercity z krótszym czasem przejazdu. 

Jedyną alternatywę stanowi komunikacja 
regionalna z połączeniami przesiadkowymi  
w Chociebużu i Görlitz oraz po części komu- 
nikacja dalekobieżna z połączeniami przesiad- 
kowymi w Poznaniu. Ze względu jednak na 
trwające prace modernizacyjne na linii ko-
lejowej Poznań-Wrocław, również tutaj nie 
osiąga się konkurencyjnego czasu przejazdu. 

Cele i wyzwania
Ważnym celem jest stworzenie zelektryfiko-
wanego na całej długości połączenia, które 

pozwoliłoby na znaczne skrócenie czasu prze-
jazdu i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
Znaczenie mają pod tym względem zarówno 
trasa przez Chociebuż jak i trasa przez Frankfurt 
nad Odrą i Zieloną Górę, przy czym w ostatnim 
przypadku konieczny jest gruntowny remont 
znajdującej się w złym stanie infrastruktury.  
W sumie Berlin i Wrocław łączyć powinny 
codziennie co najmniej trzy pary pociągów w 
komunikacji dalekobieżnej. Różne trasy prze-
jazdu mogą przy tym służyć do tego, by lepiej 
trafić do różnych grup docelowych.

Rozwój od 2011 r.
Linia kolejowa Königs Wusterhausen-Chocie-
buż została w 2011 r. zmodernizowana do 
prędkości 160 km/h, a w tym samym czasie 
ukończona została także modernizacja linii 
kolejowej Bielawa Dolna-Węgliniec-Wrocław. 
Dzięki temu od 2012 r. czas przejazdu Euro-
city „Wawel” uległ odczuwalnemu skróce-
niu. Poprawa ta nie doprowadziła jednak do  
wzrostu popytu, gdyż jednocześnie skrócono 
bieg pociągu i stworzono równoległą ofertę w 
postaci autobusu Intercity z i do Krakowa. Po-
pyt nawet spadł, i to przy niezmiennie wysokich 
kosztach eksploatacyjnych spowodowanych 
koniecznością użycia dodatkowej lokomotywy 
spalinowej między Węglińcem a Chociebużem. 

W komunikacji regionalnej poprawiono w tzw. 
międzyczasie możliwości przesiadek w Chocie- 
bużu i Görlitz, powstały więc dodatkowe  
możliwości przejazdu – nawet jeśli są one  
związane z dwukrotną przesiadką, kom- 
fortem na poziomie pociągów regional- 
nych i koniecznością nabycia kilku biletów.  

Eurocity „Wawel“ między Legnicą i Węglińcem

Rynek we Wrocławiu 

Po tymczasowym zawieszeniu Eurocity „Wawel”  
w rozkładzie jazdy 2014/15 opcja ta pozostaje  
jedną z niewielu możliwości podróży koleją 
między Berlinem a Wrocławiem. 

Po stronie niemieckiej rozpoczęto rozbudowę 
do dwóch torów i elektryfikację linii towarowej 
Knappenrode-Hoyerswerda-Horka-granica  
D/PL, która częściowo przygotowana będzie 
do prędkości 160 km/h. Po ukończeniu prac 
i budowie nowego mostu przez Nysę Łużycką 
po linii tej możliwy będzie prawdopodobnie od 
2017 r. ruch pociągów z trakcją elektryczną na 
całej długości między Berlinem a Wrocławiem, 
co pozwala na osiągnięcie czasu przejazdu ok. 
3 godz. 45 min. 

Jednocześnie przyjęty w 2012 r. krajowy plan 
transportowy zakłada przebieg dotowanej 
przez państwo komunikacji dalekobieżnej 
na trasie Berlin-Wrocław przez Zieloną Górę. 
Dzięki rozpoczętemu już na poszczególnych 
odcinkach remontowi linii kolejowej Rzepin-
Zielona Góra-Wrocław mającemu dostosować 
ją do prędkości 120 km/h również na tej tra-
sie można będzie osiągnąć czasy przejazdu 
między Berlinem a Wrocławiem wynoszące 
ok. 4 godziny. 

Priorytety na najbliższe lata
Ze względu na skomplikowaną sytuację 
różnych opcji przebiegu tras i wynikającymi 
z nich zróżnicowanymi interesami uczestni-
czących regionów priorytetowym celem  
jest opracowanie skoordynowanej koncepcji  
komunikacji dalekobieżnej z włączeniem 
Chociebuża i Zielonej Góry. W tym celu 

zanalizować należy wymienione inwesty-
cje modernizacyjne pod względem ich 
oddziaływania i momentu, w którym będą 
dostępne. Ponadto należy zbadać, w jaki 
sposób miasta i regiony mogą pomóc w 
skutecznym wprowadzeniu przyszłych ofert 
na rynek. 

Obecnie pierwszym priorytetem jest 
ukończenie bieżących inwestycji, aby móc 
stworzyć nowe podstawy dla komunikacji 
dalekobieżnej. Następnie należy zbadać, w 
jaki sposób osiągnąć można cel dalszej opty-
malizacji. Ewentualne opcje stanowią elek-
tryfikacja linii kolejowej Chociebuż-Görlitz  
i modernizacja najkrótszej trasy przez Forst 
(Lausitz). Wymaga ona jednak dużych in-
westycji po stronie polskiej. 

Po uruchomieniu portu lotniczego BER można 
będzie do niego dojechać bezpośrednio 
pociągami kursującymi przez Chociebuż, co 
oznaczać będzie istotną poprawę ponadregio-
nalnej dostępności regionów polsko-niemiec-
kiego pogranicza. Składa się na to również 
odbudowa tzw. „Kolei Drezdeńskiej” w Berli-
nie z połączeniem do dworca Berlin-Südkreuz 
i berlińskiego Dworca Głównego. 

Do tego czasu okazję do działań na rzecz 
szybkiego powrotu komunikacji dalekobieżnej 
daje rok 2016, w którym Wrocław będzie nosić 
tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W roku 
tym, antycypując ukończenie późniejszych 
inwestycji, można będzie wprowadzić nową 
ofertę komunikacyjną służącą przede wszyst-
kim celom turystycznym. Duże znaczenie ma 
przy tym również połączenie z Berlina w Kar-
konosze.

Modernizacja linii kolejowej Horka-Hoyerswerda 

Christian Gaebler, 
Sekretarz Stanu 
w Administracji Senackiej 
Berlina ds. Rozwoju 
Miasta i Środowiska

„Dziś muszą być opracowane 
koncepcje bezpośrednich zelek-
tryfikowanych połączeń na 
trasach Berlin-Wrocław i Berlin- 
Szczecin. Zamówienie koniecz-
nego w celu ich realizacji specjal-
nego taboru u producentów po-
jazdów szynowych, który będzie 
wyposażony w systemy zasilania 
i systemy bezpieczeństwa obu 
krajów, musi nastąpić wkrótce.“

Bogdan Nowak, 
Wicemarszałek 
Województwa Lubuskiego

„Remont „Odrzanki“ ze Szczecina 
przez Zieloną Górę do Wrocławia 
jest przedsięwzięciem o znacze-
niu strategicznym. Poprawi on 
nie tylko transport towarowy z 
i do Szczecina oraz Świnoujścia, 
lecz również umożliwi korzystne 
połączenia między Berlinem a 
Wrocławiem.“
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Linia kolejowa Drezno-Wrocław stanowi trzecią 
linię na polsko-niemieckim pograniczu będącą 
częścią europejskiej sieci głównych połączeń  
kolejowych. Przebiega ona wzdłuż starego  
szlaku handlowego „Via Regia” i łączy główny 
obszar gospodarczy Europy z miastami i aglo-
meracjami na południu Polski. Przez położoną 
dalej na północ linię kolejową nr 295 z Węglińca 
do Hoyerswerdy i dalej do Falkenbergu istnieje 
ponadto sprawne połączenie towarowe z i do 
wielkich portów nad Morzem Północnym. 

Najważniejszymi węzłami są Görlitz/Zgorzelec 
i Węgliniec z połączeniami do Berlina i Bran-
denburgii, do obszaru na styku Polski, Czech 
i Niemiec w rejonie Żytawy i Liberca oraz w 
Karkonosze. Już w 2003 r. uzgodniono, że linia 
kolejowa Drezno-Wrocław wraz z linią kolejową 
nr 295 zostanie zmodernizowana i zelektryfi-
kowana na całej długości. Podczas gdy od tego 
czasu poczyniono po stronie polskiej znaczne 
inwestycje a po stronie niemieckiej rozpoczęła 
się modernizacja linii kolejowej z Węglińca do 
Hoyerswerdy i Knappenrode, dla odcinka Drez-
no-Görlitz nie istnieje po dziś dzień dokumen-
tacja projektowo-planistyczna. 

Między Dreznem a Görlitz pociągi regionalne 
o trakcji spalinowej oferują przewozy w takcie 
godzinnym, ponadto co dwie godziny kursują 
przyspieszone pociągi ekspresowe. Trzy pary 
pociągów kursują od 2009 r. z i do Wrocławia, 
a tym samym również między Görlitz i Zgo-
rzelcem. Poza tym oba miasta połączone są 
linią autobusu miejskiego. 

Między Zgorzelcem, Węglińcem i Jelenią 
Górą kursują również szynobusy spalinowe, 
które niestety nie posiadają dopuszczenia 
pozwalającego na wjazd na dworzec w Gör-
litz. Między Węglińcem a Wrocławiem prze-
wozy odbywają się z większą częstotliwością 
nowoczesnymi i komfortowymi elektrycznymi 
zespołami trakcyjnymi. Operatorem wszystkich 
pociągów są Koleje Dolnośląskie znajdujące się 
w posiadaniu Województwa Dolnośląskiego. 

Od 2004 r. istnieje bardzo atrakcyjny bilet Euro-
Nysa oferujący korzystną taryfę transgraniczną 
i obejmujący również czeski region Liberec oraz 
regionalną i lokalną komunikacją autobusową.

Cele i wyzwania
Pierwszoplanowym celem jest likwidacja luki 
w elektryfikacji między Węglińcem, Görlitz 
i Dreznem w celu umożliwienia ponownego 
podjęcia zawieszonej w 2004 r. komunikacji 
dalekobieżnej między Dreznem i Wrocławiem. 
Ponadto tabor Kolei Dolnośląskich powinien  
uzyskać dostęp do dworca Görlitz w celu 
powiązania ze sobą polskiej i niemieckiej ko-
munikacji regionalnej. 

Poza tym istnieje zainteresowanie wspólnie  
przeprowadzanymi przetargami na usługi 
przewozowe w regionalnej komunikacji ko-

Komunikacja regionalna i dalekobieżna na Dworcu 
Głównym w Dreźnie

Pociąg Kolej Dolnośląskich odjeżdżający z Dworca Głównego we Wrocławiu

lejowej między Polską a Niemcami, tak jak 
ma to miejsce między Niemcami i Czechami  
w postaci „trilex” Liberec-Żytawa-Seifhenners-
dorf / Rybniště.

Rozwój od 2011 r.
W 2012 r. bezpośrednie pociągi między Drez-
nem i Wrocławiem, które dotąd kursowały 
jako oferta dodatkowa, zostały zintegrowane 
z regularnym rozkładem jazdy ekspresu regio-
nalnego Drezno-Görlitz. Szczególny problem 
stanowi finansowanie eksploatacji pociągów 
na polskim odcinku linii, które dotąd musiało 
być co roku na nowo negocjowane. 

W kwestii możliwości wjazdu polskich po-
ciągów na dworzec w Görlitz nie udało się 
dotąd znaleźć rozwiązania, gdyż warunki  
związane z bezpieczeństwem zostały w Niem-
czech po katastrofie kolejowej w Hordorf 
w roku 2011 znacząco zaostrzone. W celu 
dostępu do dworca Görlitz niezbędne jest 
wyposażenie taboru w niemiecki system 
bezpieczeństwa PZB, który generuje wysokie  
koszty przy przebudowie taboru. Z tego powo- 
du pociągi regionalne z Węglińca i Jeleniej 
Góry kończą nadal swój bieg w Zgorzelcu. 

W 2013 r. w ramach „Wieczoru Parlamentar-
nego” Okrągłego Stołu Komunikacyjnego w 
Ambasadzie Niemiec w Warszawie Wolne 
Państwo Saksonia zapowiedziało, że dofinan-
suje prace planistyczne przy elektryfikacji  
i modernizacji linii Drezno-Görlitz. Na ten cel 
udostępniono w 2014 r. kwotę 10 mln euro. 

Również w 2013 r. zakończono remont wiaduk-
tu kolejowego między Görlitz a Zgorzelcem,  
trasą tą mogą więc teraz kursować również 
ciężkie pociągi towarowe. Inwestycja ta sta-
nowi warunek do budowy nowego mostu na 
Nysie Łużyckiej między Horką i Bielawą Dolną 
w toku modernizacji linii kolejowej nr 295. 

Priorytety na najbliższe lata
Na pierwszym planie dalszej pracy znajdują 
się te same tematy, którymi intensywnie zaj-
mowano się w latach ubiegłych. Po przejęciu 
w okresie 2014-2018 zadań operatora na linii 
Drezno-Görlitz przez spółkę Vogtlandbahn 
GmbH podjęte zostaną starania dotyczące 
przetargu na usługi transportowe między 
Dreznem a Wrocławiem od roku 2018/19 
wspólnie przez Związek Komunikacyjny Gór-
nych Łużyc-Dolnego Śląska (ZVON) i Woje-
wództwo Dolnośląskie. 

Należy wyjaśnić, w jakiej kolejności i w jakim 
terminie następować będzie elektryfikacja li-
nii Węgliniec-Zgorzelec i Görlitz-Drezno i gdzie  
w przyszłości znajdować się będzie miejsce  
styku między polskim i niemieckim systemem 
zasilania. Z punktu widzenia podmiotów re-
gionalnych umieszczenie punktu styku na 
dworcu Görlitz stanowiłoby najkorzystniejsze 
rozwiązanie. Umocniłoby ono węzeł Görlitz  
i umożliwiłoby realizację elektryfikacji między 
Węglińcem i Görlitz niezależnie od drugiego 
etapu inwestycji na odcinku Drezno-Görlitz. 

Ostatecznie znaleźć należy rozwiązanie 
zapewniające wjazd polskiego taboru do 
dworca w Görlitz, albo poprzez regulację w 
drodze wyjątku, albo poprzez techniczne do-
stosowanie pojazdów czy infrastruktury. Dzi-
siejszy stan rzeczy z jak gdyby „niemożliwym 
do pokonania” wiaduktem granicznym coraz 
trudniej jest wyjaśnić podróżnym po obu 
stronach granicy. 

Minister Sven Morlok przekazuje symboliczny czek na 
planowanie elektryfikacji linii Drezno-Görlitz dr Rüdi-
gerowi Grube, prezesowi zarządu Deutsche Bahn AG

Nysa Łużycka w Görlitz i Zgorzelcu

Roland Werner, 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki, 
Pracy i Transportu 
Wolnego Państwa Saksonia

„Lepsza współpraca z naszymi 
partnerami w Polsce i Repub-
lice Czeskiej oznacza ogromną 
szansę dla Wolnego Państwa 
Saksonii. Elektryfikacja odcinka 
Drezno-Görlitz i dalej do gra-
nicy jest jednym z kluczowych 
projektów, na rzecz którego się 
szczególnie angażujemy.“

Jerzy Tutaj, 
Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego

„Kolejami Dolnośląskimi in-
westujemy w przyszłość regio-
nalnej komunikacji kolejowej. 
Mamy nadzieję, że uda się 
wkrótce rozwiązać problem 
dostępu naszego taboru do 
dworca w Görlitz. Podróżni tego 
od nas oczekują.“
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Żytawa (Zittau) – Liberec
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W przypadku połączenia między Żytawą a Li-
bercem mamy do czynienia z „kręgosłupem” 
sieci Euro-Nysa. Specyfikę stanowi odcinek 
korytarzowy o długości 2,5 km znajdujący 
się na terytorium Polski, nie posiadający 
tam przystanków. Odcinek ten jest w skrajnie 
złym stanie i jest zagrożony zamknięciem ze 
względów technicznych.

Między Żytawą a Libercem kursują pociągi re-
gionalne „trilex“ Liberec-Żytawa-Seifhenners-
dorf / Rybniště w takcie nawet półgodzinnym 
w okresie szczytu. Ponadto co cztery godziny 
kursują na tym odcinku pociągi ekspresowe 
z i do Drezna. Strona niemiecka i czeska są 
bardzo zainteresowane szybkim przeprowa-
dzeniem remontu na odcinku korytarzowym.

Cele i wyzwania
W celu osiągnięcia przeprowadzenia remon-
tu odcinka korytarzowego należy zawrzeć 
trójstronną umowę między Niemcami, Polską 
i Republiką Czeską. Należy przy tym wyjaśnić 
kwestie finansowe, prawne i organizacyjne, 
finalizując je w międzynarodowych uzgodnie-
niach. Jak dotąd okazuje się to niebywale 
trudne.

Rozwój od 2011 r.
Dzięki włączeniu tematu do działań Okrągłego 
Stołu Komunikacyjnego udało się zwiększyć 
zainteresowanie problemem odcinka koryta-
rzowego. W 2013 r. podjęto w końcu negoc-
jacje między podmiotami odpowiedzialnymi, 
tak więc istnieje nadzieja, że w najbliższym 
okresie uda się w interesie podróżnych i prze-
woźników opracować pragmatyczne rozwią-

zanie w kwestii remontu polskiego odcinka 
korytarzowego.

Pociąg „trilex“ do Liberca na dworcu w Hrádek nad 
Nisou

Rynek i ratusz w Żytawie

Wyspa Uznam

Do wyspy Uznam docierają obecnie dwie linie 
kolejowe: po pierwsze linia kolejowa Szczecin-
Świnoujście, która na sąsiadującej wyspie 
Wolin kończy się bezpośrednio przy terminalu 
obsługującym promy do i ze Szwecji. Po dru-
gie między Stralsundem, Wolgast, Ahlbeck a 
od 2008 r. również Świnoujściem kursuje Use-
domer Bäderbahn (UBB), latem nawet według 
atrakcyjnego półgodzinnego rozkładu jazdy 
między Wolgast a Świnoujściem.

UBB udostępnia znakomitą ofertę uzupełnioną 
o specjalną taryfę i umożliwia dojazd i pobyt 
na wyspie Uznam w duchu łagodnej turystyki 
bez samochodu.

Cele i wyzwania
Dodatkowo do dzisiejszego połączenia z 
wyspą Uznam przez Züssow i Wolgast istniało 
do 1945 r. także połączenie przez Ducherow 
i Karnin, w przebiegu którego przejście przez 
rzekę Piany (Peene) umożliwiał zachowany do 
dzisiaj jako ruina most w Karninie. W opar-
ciu o ten symbol założono w 2010 r. sojusz 
na rzecz odbudowy mostu w Karninie („Ak-
tionsbündnis Karniner Brücke“), który za cel 
postawił sobie odbudowę tego połączenia. 

Odbudowa połączenia przez Ducherow i Kar-
nin skróciłaby znacznie czas podróży z Berlina 
na Uznam ze względu na mniejszą długość 
linii i lepsze parametry techniczne infrastruk-
tury. W zależności od stanu modernizacji 
poszczególnych odcinków linii możliwy byłby 
perspektywicznie czas przejazdu między Ber-
linem a Uznam mieszczący się w przedziale 
2 godzin.

Rozwój od 2011 r.
Z uwzględnieniem potencjału podróżnych, 
możliwego popytu w ramach ruchu towaro-
wego i zoptymalizowanego zakresu inwestycji 
badania opłacalności ekonomicznej wykazały 
pozytywny stosunek kosztów do korzyści. W 
następstwie kraj związkowy Meklemburgia-
Pomorze Przednie zgłosił odbudowę połączenia 
przez Ducherow i Karnin do Federalnego Planu 
Dróg Transportowych (BVWP) 2015.

Ponadto dyskusja została rozszerzona o 
połączenie tunelem pod Świną, który pier-
wotnie zaprojektowany miał być jako tunel 
drogowy. Jeżeli tunel zostałby zaprojektowany 
jako multimodalny (projekt „Usedom Cros-

sing“), ułatwiłoby to ewentualne sfinansowa- 
nie obydwu przedsięwzięć np. ze środków euro- 
pejskich. W ten sposób powstałoby sprawne 
połączenie kolejowo-drogowe poprawiające 
znacznie pozycję konkurencyjną portu 
Świnoujście.

Priorytety na najbliższe lata
W ramach opracowania Federalnego Pla-
nu Dróg Transportowych 2015 odbędzie się 
ponowne badanie aspektu ekonomiczne-
go odbudowy połączenia przez Ducherow i 
Karnin, od rezultatu którego zależeć będzie 
możliwość finansowania tego strategicznego 
projektu ze środków krajowych. W odniesie-
niu do powiązanego z tunelem projektu „Use-
dom Crossing“ niezbędne jest opracowanie 
studium wykonalności, które mogłoby zostać 
sfinansowane np. ze środków INTERREG.

Pociąg UBB ze Świnoujścia do Wolgast

Hans-Jürgen Pfeiffer, 
Dyrektor Związku 
Komunikacyjnego Górnych
Łużyc-Dolnego Śląska (ZVON)

„Połączenie między Żytawą a Li- 
bercem stanowi jedną z arterii 
transgranicznego transportu 
w naszym regionie. W interesie 
naszych klientów leży szybkie 
rozwiązanie umożliwiające re-
mont polskiego odcinka koryta-
rzowego.“

Ina-Maria Ulbrich, 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Energetyki,
Infrastruktury i Rozwoju Kraju
kraju związkowego Meklem-
burgia-Pomorze Przednie

„Przedłużenie sieci UBB do 
Świnoujścia to historia suk-
cesu. Pragniemy wspólnie z 
naszymi polskimi partnerami 
pracować nad kolejnymi ulep-
szeniami. Jednym z tematów 
jest możliwość odbudowy 
połączenia przez Karnin.”
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W ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. 
wśród partnerów współpracujących w ra-
mach Okrągłego Stołu Komunikacyjnego 
jako szczególnie silną stronę tego gremium 
podkreślono jego funkcję jako forum dys-
kusji i wymiany doświadczeń. Jednocześnie 
wyrażono życzenie, by w przyszłości jesz-
cze intensywniej niż dotąd pracować nad 
rozwiązywaniem konkretnych problemów.

To dalsze pogłębianie współpracy wy-
maga włączenia dużej liczby podmiotów 
reprezentujących różne interesy. Z tego po- 
wodu zamierza się zorganizować merytoryczną 
współpracę pomiędzy posiedzeniami Okrąg-
łego Stołu Komunikacyjnego w formie grup 
roboczych. Posiedzenia Okrągłego Stołu Ko-
munikacyjnego służyć będą przy tym nadal 
ponadregionalnej wymianie doświadczeń i ko- 
ordynacji grup roboczych, które będą two-
rzone i organizowane przez współpracujących 
partnerów.

Współpraca w okresie 2011-2014 położyła 
solidną podstawę dalszej integracji poprzez 
umocnienie wspólnego zrozumienia pro-
blemów i oraz wzmocnienia świadomości 
wspólnych interesów. Należy jednak kontynu-

ować koordynację działań przez wspólne biu-
ro w celu zapewnienia równowagi między  
interesami lokalnymi i ponadregionalnymi.

Grupy robocze wokół różnych obszarów 
tematycznych
Każda z grup roboczych powinna być prowa-
dzona pod przewodnictwem jednego partnera  
po polskiej i po niemieckiej stronie. W ten 
sposób partnerzy będą dostępni do kontaktu 
po obu stronach granicy, z którymi sprawnie 
można będzie wyjaśnić powstałe kwestie. 
Zasada ta powinna być warunkiem tworzenia 
grup roboczych.

W zasadzie istnieje możliwość, by grupy ro-
bocze zajmowały się także tematami spoza 
transportu kolejowego. W ankiecie partnerzy 
wyrazili życzenie, by w prace Okrągłego Stołu  
Komunikacyjnego włączyć np. tematykę szla- 
ków wodnych, transportu towarowego i  
logistyki, transportu drogowego, dróg rowe-
rowych i transportu lotniczego. Od inicjatywy 
polskich i niemieckich partnerów zależy, czy 
w tych obszarach tematycznych rzeczywiście 
utworzą się grupy robocze, które wpiszą się w 
Okrągły Stół Komunikacyjny.

Perspektywy – co dalej?
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Ilustracja ukazuje ewentualną strukturę grup roboczych z dzisiejszej perspektywy. Przewod-
nictwo w poszczególnych obszarach tematycznych należy ustalić między partnerami Okrągłego 
Stołu Komunikacyjnego.

Oprócz regularnych posiedzeń Okrągłego Stołu 
Komunikacyjnego odbywać się mają również  
i w przyszłości konferencje tematyczne skiero-
wane do szczebla decyzyjnego i oddziałujące 
na opinię publiczną, które nawiązywać będą 
do prac merytorycznych poszczególnych grup 
roboczych.

Grupy robocze mogą również pomóc w 
pogłębieniu współpracy z euroregionami na 
pograniczu polsko-niemieckim. Euroregiony 
wielokrotnie wyrażały duże zainteresowanie 
Okrągłym Stołem Komunikacyjnym, jednak 
ze względu na ukierunkowanie na obszar 
pogranicza i niekorzystny przebieg granic ob- 
szarów wsparcia INTERREG A wymiana ta jest 
jeszcze w fazie początkowej. 

Realizacja wspólnych projektów
Finansowanie przyszłych działań odbywać się 
powinno w coraz większym stopniu poprzez 
wspólne projekty, które powstaną w ścisłym 
związku z grupami roboczymi. Po zintegrowa-
nym modelu finansowania działań w okresie 
2011-2014 realizowanym z inicjatywy kraju 
związkowego Berlin model taki prowadzi do 
szerszego włączenia partnerów, które wyraża 
się również w większej odpowiedzialności fi-
nansowej. 

Istnieje wiele programów unijnych, któ-
re można wykorzystać na rzecz realizacji 
zamierzeń Okrągłego Stołu Komunikacyjnego:

• INTERREG B – współpraca transnarodowa 
• INTERREG A – współpraca transgraniczna 
• Connecting Europe Facility – finansowanie 

europejskiej sieci głównych szlaków komu-
nikacyjnych

• HORIZON 2020 – finansowanie innowacji 
technologicznych 

• Funduszy strukturalne EFRR – realizacja in-
westycji lokalnych i regionalnych.

Lista ta nie jest kompletna, uzupełniają ją 
środki krajowe i regionalne, które również 
mogą być wykorzystane na rzecz poszczegól-
nych zadań. 

W odniesieniu do ponadregionalnych spotkań 
Okrągłego Stołu Komunikacyjnego niezbędne 
jest finansowanie działań niezależnie od ko-
niunktury poszczególnych projektów, które 
od 2015 r. zapewnia kraj związkowy Branden-

burgia. Zaangażowanie to odpowiada idei  
Partnerstwa Odry, która jako inicjatywa wielo- 
stronna zdana jest na wkład indywidualny 
swoich partnerów. 

Podsumowanie: program prac od 2015 r.
Okrągły Stół Komunikacyjny i transgraniczna 
komunikacja kolejowa poruszają się na polu 
politycznym, które zależne jest od wielu różnych 
czynników. Narodowe, regionalne i lokalne in-
teresy odgrywają dużą rolę, gdyż zawsze chodzi 
również o podział środków finansowych, któ- 
re oczywiście mają przynieść korzyść najpierw 
swoim własnym mieszkańcom. 

Jak jednak pokazuje zaangażowanie part-
nerów Okrągłego Stołu Komunikacyjnego, 
mimo wszelkich trudności istnieje zapo- 
trzebowanie na wspólne rozwiązania.  
Ludzie w miastach i regionach Partnerstwa 
Odry potrzebują kolei. Wielu pracowników 
dojeżdża w codziennym lub cotygodniowym 
rytmie przez granicę, przyczyniając się do  
wzrostu gospodarczego po obu stronach gra-
nicy. Podróżni biznesowi oczekują na średnich 
dystansach takich ofert komunikacji kole-
jowej, aby bezpiecznie i komfortowo mogli 
podróżować z jednego spotkania na drugie. 
Polscy i niemieccy turyści spędzają czas wol-
ny w kraju sąsiada, a turyści z innych części 
Europy i świata ciekawi są miast i regionów 
Partnerstwa Odry.

Obecnie to zapotrzebowanie na transport zas-
pokojone jest nie tylko prywatnymi samocho-
dami osobowymi, lecz również autobusa-
mi. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że działa  

Konferencja nt. transgranicznego transportu kolejo-
wego między Polską Zachodnią i Niemcami Wschod-
nimi w dniu 2 września 2011 r. w Berlinie

Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry

Spotkania przynajmniej raz do roku, zadania: koordynacja grup roboczych, omó-
wienie wspólnych tematów i interesów, wymiana doświadczeń oraz koordynacja 

działań z pozostałymi działaniami w ramach Partnerstwa Odry

Berlin- 
Poznań /  
Wrocław

Berlin-
Szczecin

Branden-
burgia /  

Lubuskie

Saksonia /  
Dolnośląskie

Wyspa  
Uznam / 

Świnoujście

Dodatkowe grupy 
robocze w miarę 

potrzeby

Propozycja przyszłej struktury organizacyjnej Okrągłego Stołu Komunikacyjnego
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i skutecznie likwiduje luki w ofercie publicz-
nych środków komunikacji. Nie doprowadzi 
ono jednak do rozwoju zrównoważonego, 
gdyż zwraca się tylko do wybranych grup 
docelowych. Jeżeli bariera ta nie zostanie 
pokonana, transport stać się może nawet 
przeszkodą wzrostu gospodarczego. 

Ze strony Unii Europejskiej podejmowane są 
poważne starania mające na celu wsparcie 
rozbudowy infrastruktury między europej-
skimi ośrodkami i metropoliami na trans- 
europejskich szlakach transportowych (TEN-T). 
Z tych inicjatyw korzyść odnieść może także 
polsko-niemieckie pogranicze – i to przede  
wszystkim w związku z połączeniami będącymi 
częścią europejskiej sieci najważniejszych  
szlaków komunikacyjnych, która ma być 
rozbudowana do roku 2030:

• Berlin-Szczecin
• Berlin-Poznań-Warszawa 
• Dessau-Falkenberg-Węgliniec-Wrocław
• Drezno-Wrocław. 

Linie kolejowe Berlin-Chociebuż-Görlitz i Rze-
pin-Zielona Góra-Wrocław stanowią również 
część transeuropejskich sieci transportowych, 
leżą one jednak poza europejską siecią szla-
ków głównych. Oznacza to, że przyszłość 
tych połączeń zależy wyłącznie od decyzji na 
szczeblach narodowym i regionalnym. Doty-
czy to zarówno rozbudowy i modernizacji in-
frastruktury jak i zamawiania i świadczenia 
usług przewozowych. 

Końcowe zestawienia podsumowują tematy, 
którymi Okrągły Stół Komunikacyjny powi-
nien priorytetowo zająć się w najbliższych 
latach. Są one podzielone tematycznie na 
„Infrastrukturę” oraz „Ofertę komunikacyjną i 
tabor” i będą podlegać regularnej aktualizacji i 
modyfikacji przez grupy robocze.

Ponieważ miasta i regiony w regionie Part-
nerstwa Odry posiadają kompetencje tylko 
w wybranych kwestiach, ogromne znaczenie 
dla powodzenia dalszej pracy ma skład po-
szczególnych grup roboczych. Należy połączyć 
wszystkie siły, by transgraniczna komuni-
kacja kolejowa między Polską a Niemcami w 
większym stopniu odpowiadała oczekiwaniom 
i potrzebom podróżnych. Dotyczy to zwłaszcza 
współpracy z narodowymi ministerstwami 
właściwymi ds. transportu, narodowymi or-
ganami nadzoru, operatorami infrastruktury 
i przedsiębiorstwami komunikacji regionalnej 
i dalekobieżnej.

Ze względu na ograniczone środki finansowe w 
przyszłości bardziej konsekwentnie poszukiwać 
należy współpracy z dalszymi podmiotami, aby 
poprawić opłacalność połączeń. Dotyczy to np. 
w ruchu dalekobieżnym połączeń z obszarami 
interesującymi z turystycznego punktu wi-
dzenia. Kolejną możliwość stanowi współpraca  
z portami lotniczymi, aby np. organizować ko-
rzystne połączenia dojazdowe dla pasażerów.
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Berlin-Warszawa-Express

•	 Rewitalizacja transgranicznej komunikacji dalekobieżnej pomiędzy aglomeracjami polski-
mi i niemieckimi

•	 Wyjaśnienie	kwestii	odpowiedzialności	i	kompetencji	przy	przetargach	na	transgraniczne	
usługi przewozowe 

•	 Opracowanie	modelowych	 rozwiązań	dotyczących	współpracy	przy	przetargach	 i	 świad-
czeniu transgranicznych usług przewozowych

•	 Sprawdzenie	możliwości	ułatwienia	wzajemnego	dopuszczenia	taboru	kolejowego
•	 Sprawdzenie	możliwości	ułatwienia	ruchu	między	polskimi	i	niemieckimi	dworcami	
  granicznymi

Berlin – Szczecin •	Terminowe przygotowanie dokumentacji projektowo-
  planistycznej modernizacji i elektryfikacji
•	Remont	nasypu	kolejowego	wokół	miejscowości	Passow
•	Sprawdzenie możliwości wykorzystania środków „Connecting 

Europe Facility“ na rzecz modernizacji i elektryfikacji linii ko-
lejowej

Berlin – Kostrzyn – 
Gorzów Wielkopolski

•	Przedłużenie	 linii	 kolejowej	 Berlin-Kostrzyn	 do	 dworca	 Ost-
kreuz, rozbudowa odcinka Strausberg-Rehfelde oraz przebu-
dowa dworca w Strausbergu

•	Remont	estakady	kolejowej	w	Gorzowie	Wielkopolskim

Berlin – Frankfurt 
nad Odrą – Poznań

•	Kontynuacja	 dyskusji	 nt.	 perspektyw	 rozwoju	 korytarza	 Ber-
lin-Warszawa w ramach europejskiej sieci głównych szlaków 
transportowych

Berlin – Frankfurt
nad Odrą  – Zielona Góra

•	Zakończenie remontu generalnego linii kolejowej Rzepin-
Zielona Góra

Chociebuż – Forst (Lau-
sitz) – Żary-Legnica

•	Ustalenie	terminu	remontu	odcinka	między	Forstem	a	Legnicą

Berlin – Wrocław •	Zakończenie	 rozbudowy	 linii	 kolejowej	 Knappenrode-Horka-
granica D/PL; budowa nowego mostu przez Nysę Łużycką

•	Przeprowadzenie	remontu	generalnego	linii	kolejowej	Zielona	
Góra-Wrocław

Drezno – Görlitz – 
Wrocław / Karkonosze

•	Ustalenie lokalizacji przyszłego miejsca styku między polskim 
i niemieckim systemem zasilania i skoordynowanie harmono-
gramu modernizacji i elektryfikacji

•	Sprawdzenie	możliwości	wykorzystania	środków	„Connecting	
Europe Facility“ na rzecz modernizacji i elektryfikacji

Żytawa – Liberec •	Opracowanie	 pragmatycznego	 rozwiązania	 dotyczącego	 re-
montu polskiego odcinka korytarzowego

Insel Usedom •	Określenie	priorytetu	odbudowy	połączenia	przez	Ducherow	i	
Karnin w ramach sporządzania Federalnego Planu Dróg Trans-
portowych 2015

•	Studium	wykonalności	dla	przedsięwzięcia	„Usedom	Crossing“	
jako zintegrowany projekt europejski

INFRASTRUKTURA
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Berlin – Szczecin •	Dalszy	 rozwój	 ofert	 i	 dalsza	 poprawa	 jakości	 m.in.	 poprzez	
zapewnienie połączeń przesiadkowych w węźle szczecińskim  
i wprowadzenie połączeń bezpośrednich również poza Szczecin

•	Opracowanie	koncepcji	skoordynowanych	ze	sobą	ofert	w	ko-
munikacji regionalnej i dalekobieżnej po ukończeniu moderni-
zacji i elektryfikacji linii kolejowej

Berlin – Kostrzyn – Gorzów 
Wielkopolski

•	Usunięcie	wszelkich	przeszkód	technicznych	dla	transgranicz-
nego wykorzystania taboru

•	Opracowanie	 skoordynowanej	 koncepcji	 ofert	 i	 eksploatacji	
pociągów bezpośrednich

•	Poprawa	 istniejącej	oferty,	np.	poprzez	zwiększenie	zdolności	
transportowych i zbadanie opłacalności ofert sezonowych

Berlin – Frankfurt 
nad Odrą – Poznań

•	Wprowadzenie	 porannego	 połączenia	 między	 Poznaniem,	
Frankfurtem nad Odrą i Berlinem w komunikacji dalekobieżnej

•	Opracowanie	zintegrowanych	ofert	taryfowych	umożliwiających	
korzystanie również z komunikacji regionalnej i miejskiej

Berlin – Frankfurt 
nad Odrą – Zielona Góra

•	Wprowadzenie taryfy specjalnej Bilet Berlin-Zielona Góra
•	Stworzenie	atrakcyjnych	połączeń	porannych	 i	wieczornych	 

z kierunku Berlina   

Chociebuż – Guben – 
Zielona Góra

•	Opracowanie skoordynowanej koncepcji ofert i eksploatacji

Berlin – Wrocław •	Opracowanie skoordynowanej koncepcji komunikacji 
dalekobieżnej z włączeniem Chociebuża i Zielonej Góry na 
okres po zakończeniu modernizacji poszczególnych linii 
(przewidywalnie od 2017 r.)

•	Opracowanie	ofert	przewozowych	ze	względu	na	Europejską	
Stolicę Kultury 2016 we Wrocławiu

Drezno – Görlitz – 
Wrocław  /  Karkonosze

•	Przygotowanie przetargu na obsługę bezpośrednich połączeń 
Drezno-Wrocław od 2018 r.

•	Rozwiązanie kwestii wjazdu polskiego taboru do dworca  
w Görlitz
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