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Od 2005 roku PKP S.A. buduje na swoich Od 2005 roku PKP S.A. buduje na swoich 
terenach sterenach sąąsiadujsiadująących z dworcami miejsca cych z dworcami miejsca 
postojowe dla klientpostojowe dla klientóów przewow przewoźźniknikóów w 
kolejowych kolejowych –– tych zwitych zwiąązanych z Grupzanych z Grupąą PKP PKP 
oraz pozostaoraz pozostałłych. Czych. Częśćęść budowanych budowanych 
parkingparkingóów jest wspw jest wspóółłfinansowana przez finansowana przez 
samorzsamorząądy i przewody i przewoźźniknikóów. w. 

Do tej pory, w caDo tej pory, w całłej Polsce ej Polsce 
powstapowstałło juo juŜŜ ponad 4500 ponad 4500 
miejsc parkingowych przy miejsc parkingowych przy 
285 dworcach. 285 dworcach. Parking w Pruszkowie



DziDzięęki parkingom ki parkingom „„Parkuj i jedParkuj i jedźź”” osoby, ktosoby, któóre re 
mieszkajmieszkająą w wiw więększej odlegkszej odległłoośści od dworca ci od dworca 
kolejowego, mogkolejowego, mogąą korzystakorzystaćć z pociz pociąąggóów w 
w codziennej podrw codziennej podróóŜŜy do pracy by do pracy bąąddźź szkoszkołły, y, 
bez obaw o bezpieczebez obaw o bezpieczeńństwo swojego pojazdu. stwo swojego pojazdu. 
WybierajWybierająąc podrc podróóŜŜ pocipociąągiem oszczgiem oszczęędzajdzająą
czas, swoje koszty oraz unikajczas, swoje koszty oraz unikająą rosnrosnąącego cego 
lawinowo zatlawinowo zatłłoczenia na stooczenia na stołłecznych drogach. ecznych drogach. 

Parking w BiałymstokuParking w Łukowie



Teren zarządzany przez 
PKP S.A. 

Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Lublinie

DĘBLINDĘBLIN



DDęęblin jest wablin jest waŜŜnym wnym węęzzłłem kolejowym. Przebiegajem kolejowym. Przebiegająą ttęędy: dy: 
linia kolejowa nr 7 linia kolejowa nr 7 -- WarszawaWarszawa–– Dorohusk Dorohusk –– Granica Granica 
PaPańństwa z Ukrainstwa z Ukrainąą i linia 26 do Radomia (przez Pionki). i linia 26 do Radomia (przez Pionki). 
Dziennie na stacji zatrzymuje siDziennie na stacji zatrzymuje sięę kilkadziesikilkadziesiąąt pocit pociąąggóów w 
regionalnych i miregionalnych i mięędzyregionalnych.dzyregionalnych.



W latach 2003 W latach 2003 -- 2005 PKP S.A. Oddzia2005 PKP S.A. Oddziałł Gospodarowania Gospodarowania 
NieruchomoNieruchomośściami w Lublinie przeprowadziciami w Lublinie przeprowadziłł modernizacjmodernizacjęę
zabytkowego dworca kolejowego w Dzabytkowego dworca kolejowego w Dęęblinie, ktblinie, któóry w 2006 ry w 2006 
roku uzyskaroku uzyskałł w konkursie organizowanym przez Generalnego w konkursie organizowanym przez Generalnego 
Konserwatora ZabytkKonserwatora Zabytkóów tytuw tytułł „„Zadbany zabytekZadbany zabytek””. . 
Urok odnowionego dworca podkreUrok odnowionego dworca podkreśśliliłł przebudowany przez przebudowany przez 
PKP PLK S.A peron nr 1 wraz infrastrukturPKP PLK S.A peron nr 1 wraz infrastrukturąą i mai małąłą
architekturarchitekturąą (o(ośświetlenie, wietlenie, łławki, kosze). Wspawki, kosze). Wspóólnymi silnymi siłłami ami 
kolejarzy dkolejarzy dęębliblińńskiego wskiego węęzzłła ustawiono lokomotywa ustawiono lokomotywęę typu Rytypu Ryśś..



Zgodnie z politykZgodnie z politykąą PKP S.A., dla kompleksowego PKP S.A., dla kompleksowego 
zagospodarowania stacji objzagospodarowania stacji objęętej modernizacjtej modernizacjąą, w D, w Dęęblinie blinie 
zaplanowano rzaplanowano róówniewnieŜŜ budowbudowęę parkingu parkingu –– „„Parkuj i jedParkuj i jedźź””. . 

WedWedłług analizy ug analizy 
przeprowadzonej przeprowadzonej 
w 2007 roku, w 2007 roku, 
zdecydowana zdecydowana 
wiwięększokszośćść
pasapasaŜŜereróów kolei w kolei 
w Dw Dęęblinie blinie 
przyjeprzyjeŜŜddŜŜa na a na 
stacjstacjęę rowerem.rowerem.

TAK BYŁO



WychodzWychodząąc naprzeciw potrzebom klientc naprzeciw potrzebom klientóów w 
obsobsłługiwanych na stacji w  Dugiwanych na stacji w  Dęęblinie, otwarto blinie, otwarto 

pierwszy w Polsce parking przy stacji kolejowej pierwszy w Polsce parking przy stacji kolejowej 
-- „„Parkuj i jedParkuj i jedźź”” wywyłąłącznie dla rowercznie dla roweróóww. . 

KaKaŜŜdy klient kolei mody klient kolei moŜŜe z niego skorzystae z niego skorzystaćć
nieodpnieodpłłatnie. Do dyspozycji satnie. Do dyspozycji sąą 164 miejsca. 164 miejsca. 



Parking jest ogrodzony i oParking jest ogrodzony i ośświetlony. Nawierzchniwietlony. Nawierzchnięę
wykonano z kostki betonowej, do ktwykonano z kostki betonowej, do któórej przytwierdzono rej przytwierdzono 
4 rz4 rzęędy wielostanowiskowych stojakdy wielostanowiskowych stojakóów do parkowania w do parkowania 
rowerroweróów. Parking ma powierzchniw. Parking ma powierzchnięę 215 m2.215 m2.



Prace budowlane rozpoczPrace budowlane rozpoczęłęły siy sięę w czerwcu 2008 roku w czerwcu 2008 roku 
i zakoi zakońńczyczyłły po trzech miesiy po trzech miesiąącach. cach. ŁąŁączny koszt inwestycji czny koszt inwestycji 
wyniwynióóssłł 65 tys. z65 tys. złł.  PKP S.A. Oddzia.  PKP S.A. Oddziałł Gospodarowania Gospodarowania 
NieruchomoNieruchomośściami w Lublinie udostciami w Lublinie udostęępnipniłł parking klientom parking klientom 
kolei nieodpkolei nieodpłłatnie. Koszty utrzymania obiektu batnie. Koszty utrzymania obiektu bęęddąą
rozliczane z przeworozliczane z przewoźźnikami kolejowymi.nikami kolejowymi.



Analiza opinii klientAnaliza opinii klientóów obsw obsłługiwanych na stacji Dugiwanych na stacji Dęęblin blin 
wykazawykazałła oga ogóólnie pozytywnlnie pozytywnąą ocenocenęę przedsiprzedsięęwziwzięęcia.cia.

Jest jednak jeden Jest jednak jeden 
element parkingu element parkingu 
poddany krytyce. poddany krytyce. 
Zastosowane Zastosowane 
stojaki do stojaki do 
rowerroweróów w ––
nazwane na kilku nazwane na kilku 
forach forach 
internetowych internetowych 
„„wyrwikwyrwikóółłkamikami”” --
nie snie sąą, jak si, jak sięę
okazuje, okazuje, 
najlepszym najlepszym 
rozwirozwiąązaniem.  zaniem.  



Zgodnie z dobrZgodnie z dobrąą praktykpraktykąą zarzzarząądzania dzania 
projektami, w kolejnych realizacjach, projektami, w kolejnych realizacjach, 

uwaga ta zostanie uwzgluwaga ta zostanie uwzglęędniona!   dniona!   



W kwietniu 2009r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Lublinie oddał do uŜytku grupowy 
system monitoringu wizyjnego dla 6 dworców na 
terenie województwa lubelskiego:

Dęblin 
Nałęczów
Trawniki
Kraśnik
Łuków
Biała Podlaska 



DĘBLINDĘBLIN

NAŁĘCZÓWNAŁĘCZÓW

LUBLIN
siedziba N
LUBLIN
siedziba N

TRAWNIKITRAWNIKI

KRAŚNIKKRAŚNIK

ŁUKÓWŁUKÓW
BIAŁA PODLASKABIAŁA PODLASKA



CENTRUM NADZORU WIZYJNEGO



CENTRUM NADZORU WIZYJNEGO



CENTRUM NADZORU WIZYJNEGO

Dla sprawnej obsługi 
centrum zatrudniono 
dodatkowego pracownika 
ochrony i wyposa Ŝono go 
w instrukcj ę reagowania.

Właśnie szybko ść reakcji 
odgrywa kluczow ą rolę.

W tej sprawie PKP S.A. 
uzgodniło współdziałanie 
z Wojewódzk ą Komend ą
Policji i Komend ą StraŜy 
Ochrony Kolei poprzez 
sieć placówek lokalnych 
tych instytucji. 



Zgodnie z nowelizacj ą ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsi ębiorstwa pa ństwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”, w 2009 r. PKP S.A. po raz pierwszy od czasu jej 
powołania, uzyskała mo Ŝliwo ść wnioskowania o dotacj ę
bud Ŝetow ą na modernizacj ę dworców.

Spółka PKP S.A. opracowuj ąc programy zada ń inwestycyjnych
na najbli Ŝsze lata przyj ęła zasadę :

Projektowanie i realizacja modernizacji 
dworców i ich otoczenia b ędą uwzgl ędniać

organizacj ę parkingów „parkuj i jed ź”, 
w tym równie Ŝ obsług ę klientów 

przyje ŜdŜających na stacje rowerem.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI W LUBLINIE

Opracowanie:     Paweł Chmielewski


