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1. WSTĘP
Szynobusy to popularna nazwa lekkich zespołów trakcyjnych głównie o napędzie spalinowym - współczesna wersja wagonów motorowych, które już przed wojną kursowały na sieci PKP. Autobusy szynowe do niedawna
stanowiły rzadkość na polskich torach, obecnie są coraz popularniejsze dzięki zakupom dokonywanym przez samorządy wojewódzkie i nikogo już nie dziwi widok nowoczesnego „tramwaju” na lokalnych liniach w Polsce.
Autobusy szynowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w obsłudze kolejowego ruchu lokalnego na
liniach niezelektryfikowanych. Dzięki zdecydowanie niższym kosztom eksploatacji od tradycyjnego składu typu
lokomotywa spalinowa i wagony oraz stawkom dostępu do infrastruktury zdecydowanie podnoszą rentowność
połączeń na takich trasach, niejednokrotnie ratując je przed zawieszeniem. W ostatnich latach, co uznać należy
w polskich warunkach za precedens, wznowiono ruch pasażerski na kilku liniach, na których został on wcześniej zlikwidowany (np. linie Opole-Kluczbork, Stargard Szczeciński-Kalisz Pomorski, Darłowo-Sławno, czy Nasielsk-Sierpc
w woj. mazowieckim) - właśnie dzięki lekkiemu taborowi spalinowemu.
Cztery lata, jakie minęły od momentu pojawienia się na polskich torach pierwszych autobusów szynowych
nowej generacji jest czasem wystarczająco długim, by podjąć próbę analizy i oceny pracy eksploatacyjnej przez
nie wykonywanej.
Już teraz można powiedzieć, że autobusy szynowe sprawdziły się w roli do której zostały przeznaczone
- znacznie poprawiła się rentowność linii, które obsługują. Przyczyny tego stanu rzeczy są dwojakie. Po pierwsze,
wynika to ze znacznie mniejszych, w stosunku do klasycznych składów, kosztów eksploatacyjnych. Szynobus SA101
spala ok. 60 l paliwa/100 km, wartość ta w przypadku jednoczłonowych autobusów nowej generacji wynosi ok.
30-40 litrów, zaś tradycyjna lokomotywa typu SU45 „pali” aż ponad 300 litrów [4]. Różnica jest więc znaczna.
Ponadto zdecydowanie niższe są koszty ich napraw, przeglądów, one same są uproszczone i chociażby przez to
tańsze. Z racji niższej masy własnej mniejsze są oddziaływania na tor, a przez to zużycie obręczy i szyn, przede
wszystkim w łukach.
PKP PLK, spółka zarządzająca liniami kolejowymi w Polsce, w swoim cenniku dostępu do infrastruktury
wprowadziła preferencyjne opłaty za „dostęp do torów” dla autobusów szynowych. W obecnie obowiązującym
cenniku (rozkład jazdy 2005/6) średnia stawka za dostęp do infrastruktury dla pociągu obsługiwanego tradycyjnym składem wynosi 5,61 zł/pockm; dla szynobusu zaledwie 2,62 zł/pockm, a więc jest ponaddwukrotnie niższa.
Łatwo wyliczyć oszczędności – dla przykładu - cztery szynobusy w województwie podkarpackim wykonują miesięcznie pracę przewozową ok. 63,75 tys pockm. Tak więc oszczędności tylko z tego tytułu wynoszą ok. 190 tys zł.
Rocznie prawie 2,3 mln zł. Przy rocznym dofinansowaniu deficytu Przewozów Regionalnych w tym województwie
na poziomie 27,5 mln zł jest to kwota niebagatelna.
Przy uwzględnieniu powyższej zależności w interesie przewoźnika, a przede wszystkim samorządu województwa jako organizatora regionalnych połączeń kolejowych na swoim terenie, jest maksymalizacja wykorzystania szynobusów, zastępowanie nimi, o ile to możliwe, tradycyjnych składów. Niestety sytuacja w kilku województwach jest niepokojąca. – niektóre autobusy wykonują zaledwie po dwa kursy dziennie, przez większą część doby
pozostając niewykorzystane, w sytuacji, gdy ilość pociągów jest wciąż ograniczana ze względu na rosnący deficyt.
Z kolei są też województwa, gdzie ich wykorzystanie nie budzi większych zastrzeżeń - obsługując dziennie kilka-kilkanaście pociągów, przejeżdżają 500, a nawet 600, kilometrów. Punktem odniesienia powinny być dane producentów nowoczesnego taboru, np. koncernu Bombardier, który gwarantuje sprawne działanie swoich pojazdów przy
przebiegu do 200 tys. km rocznie, co daje ok. 600 km dziennie – zakładając mniejsze obciążenie w dni wolne,
okresy wyłączenia na przeglądy, ale także przebiegi techniczne. Innym odniesieniem może być jeden z szynobusów
w województwie opolskim, który wykonuje najdłuższy obieg w Polsce – 762 km (dzień roboczy).
Celem niniejszego opracowania jest porównanie zarządzania nowoczesnym taborem, jakim są autobusy
szynowe przez poszczególne zakłady Przewozów Regionalnych, nadzorowane przez poszczególne urzędy marszałkowskie i próba odpowiedzi na pytanie: czy skoro prowadzenie pociągu szynobusem przynosi tak duże korzyści finansowe, to czy tabor ten jest wykorzystany w sposób maksymalny.
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Fot. 1. Jeden z najbardziej popularnych szynobusów w Polsce: SA 106 produkcji bydgoskiej PESY.

Fot. 2. Używany zespół spalinowy VT 628 zakupiony od DB – w malowaniu Kolei Mazowieckich.
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2. AUTOBUSY SZYNOWE NA POLSKICH
TORACH W OKRESIE TRANSFORMACJI
2.1 Czasy powojenne
Po II wojnie światowej koleje w Polsce „stały się enklawą wśród europejskich zarządów kolejowych”
- priorytetowo traktując przewozy towarowe i trakcję elektryczną, a przede wszystkim parową, nie posiadały
praktycznie taboru odpowiedniego do obsługi kolejowych połączeń lokalnych. Co prawda od połowy lat
50-tych realizowano dostawy wagonów silnikowych i doczepnych produkcji węgierskiego Ganz-a, jednak był
to tabor stosunkowo ciężki, odpowiedni raczej do obsługi ruchu lokalnego i regionalnego na liniach głównych
[2]. Tymczasem w większości krajów Europy, w tym także obozu socjalistycznego (NRD, Czechosłowacja,
Węgry) autobusy szynowe były w powszechnym użyciu. We wszystkich tych krajach lokalne linie kolejowe
obsługiwane były od dawna lekkimi szynobusami. Liczone w setkach sztuk wszędobylskie czeskie 810-tki, czy
węgierskie BZMot-y pozwoliły przez dziesiątki lat utrzymać sieć kolejową w prawie niezmienionym kształcie.
W Polsce nawet w latach 80-tych, u schyłku epoki pary, kiedy modernizowano park taborowy
polskich kolei, nie było mowy o lekkim taborze spalinowym – lokomotywy parowe zastąpiły w większości
ciężkie lokomotywy spalinowe, nieekonomiczne i zupełnie nieprzystosowane do obsługi tego typu linii.
W warunkach gospodarki centralnie planowanej nie stanowiło to jednak większego problemu.
Wystarczy jednak porównać sieci kolejowe Polski oraz Czech obecnie oraz w latach powojennych,
mając na uwadze to, iż w Czechach powszechne są i były lekkie pojazdy szynowe, by móc stwierdzić, iż to
właśnie one pozwoliły przetrwać licznym liniom lokalnym.

2.2. Próby rozwiązania problemu nierentownych połączeń –
pierwsze autobusy szynowe na sieci PKP
Jednak już pod koniec lat 80-tych, kiedy w działalności PKP zaczął liczyć się rachunek ekonomiczny,
a nie doktrynalne priorytety, zaczęto masowo likwidować połączenia lokalne na liniach lokalnych o najmniejszej
rentowności. Rozpoczęto jednocześnie poszukiwania nowego lekkiego taboru szynowego. 17 lipca 1989 r.
Dyrektor Generalny PKP zatwierdził program budowy autobusów szynowych przewidujący dostawę 220
sztuk. Pierwszymi polskimi szynobusami były, wyprodukowane przez zakłady Kolzam z Raciborza, maszyny serii
SN81 – powstałe na bazie wózków motorowych serii WM10. Pierwszy autobus rozpoczął jazdy testowe pod koniec 1988 r., a 2 kwietnia roku następnego został przyjęty na stan posiadania PKP (lokomotywownia Racibórz) [2].
Ogółem do końca 1990 Kolzam wyprodukował tylko sześć takich pojazdów (w tym jeden w wersji szerokotorowej).
Wkrótce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu wyprodukowały swój prototyp autobusu
szynowego, którego dokumentację techniczną przygotowało to samo poznańskie biuro projektowe. Dwa
egzemplarze wyprodukowano w 1991 i wraz z trzecim, powstałym na początku 1992 roku, rozpoczęły jazdy
testowe, także na liniach o trudnym profilu, gdzie sprawdziły się nadspodziewanie dobrze. Zużywały znacznie
mniej paliwa i oleju (prawie sześciokrotnie mniej niż ciężka lokomotywa SP45) Jesienią 1992 r. trzy zestawy
SA101 rozpoczęły normalną służbę w lokomotywowni Chojnice [2].
W latach 1993-96 w poznańskim ZNTK zbudowano trzy trójczłonowe autobusy szynowe, które
otrzymały na PKP oznaczenie serii SA102. Utrzymane podobną do dwuczłonowych SA101 linię stylistyczną,
różnica, oprócz oczywiście gabarytów, polegała przede wszystkim na zastosowaniu innego, bardziej niezawodnego, układu napędowego.
Także w 1996 r. raciborski Kolzam wyprodukował swój zmodernizowany autobus szynowy, który,
otrzymawszy oznaczenie SA104/SA122, trafił na stan lokomotywowni Jasło, gdzie rozpoczął jazdy na
liniach z Zagórza do Krościenka i Łupkowa [2].
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Jak widać program wprowadzenia lekkiego taboru był prowadzony bez konsekwencji i niezwykle
ślamazarnie. Równolegle niezwykle szybko następował proces likwidacji przewozów na setkach linii(!).
Pogarszająca się sytuacja finansowa PKP, ograniczana oferta przewozowa do przysłowiowych dwóch
par dziennie i wynikający z tego spadek liczby podróżnych, spowodowały brak zainteresowania ze strony PKP
zakupami nowego taboru. Dalsze zamówienia wstrzymano, z planowanej liczby 220 szynobusów mających
obsługiwać kolejowy ruch lokalny, pod koniec lat 90-tych na stanie PKP znajdowało się ich zaledwie 13.
Pociągi lokalne nadal w ogromnej większości obsługiwały ciężkie lokomotywy spalinowe.
Dyrekcja Generalna PKP kierowana przez Krzysztofa Celińskiego rozwiązania problemu szukała w dalszych zawieszeniach ruchu pasażerskiego, które było jedyną metodą szukania rozwiązania problemu stosowana
na PKP. W efekcie nastąpiło zamykanie kolejnych odcinków linii – czasem bardzo spektakularne – 3 IV 2000 r.
zawieszono ruch pasażerski na ponad 1000 kilometrach torów o trakcji spalinowej. Co ciekawe, nawet obsługa
linii przez autobus szynowy, który miał znacząco zmniejszać jej deficytowość, nie uchroniła niektórych z nich
przed podobnym losem. (np. Włodawa-Chełm, Hajnówka-Cisówka, czy Lwówek Śląski-Zebrzydowa). Pozostawiano za to przewozy na liniach zelektryfikowanych, niezależnie od liczby przewożonych pasażerów. W efekcie
opisanej fali zawieszeń, nastąpił znaczny spadek liczby pasażerów, największy procentowo po 1989 r.

2.3. Przełom wieków - przełomem na kolei
Równolegle nastąpiło uchwalenie ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP (2000
r.) spowodowało zmianę modelu organizacji przewozów regionalnych Odpowiedzialność za kształt i wielkość
przewozów regionalnych spadła na samorządy wojewódzkie, które zostały zobligowane do ich finansowania.
Jednocześnie część środków (10%) miała być przeznaczona na zakup nowego taboru szynowego do obsługi
połączeń lokalnych [3]. Operatorem na tych liniach (oraz połączeń międzywojewódzkich) została, wydzielona ze
struktur PKP w 2001 roku, spółka PKP Przewozy Regionalne. Środki na finansowanie przewozów w kwocie 800
mln zł rocznie miał zapewnić budżet państwa, który wg ustalonego wskaźnika miał być rozdzielany na poszczególne
województwa. De facto co roku na przewozy regionalne w budżecie państwa rząd przeznaczał kwotę 300 mln zł.

2.4. Pierwsze autobusy szynowe nowej generacji
Na efekty nowych rozwiązań ustawowych nie trzeba było długo czekać. Samorządy okazały duże zainteresowanie zakupem nowego taboru, praktycznie w każdym przypadku w postaci lekkiego taboru spalinowego.
Już 1.08.2002 roku na torach Wielkopolski pojawiły się dwa szynobusy nowej generacji - były to
maszyny typu. Regio Tramp z ZNTK Poznań. W większości województw ogłoszono przetargi na dostawę
szynobusów. W efekcie producenci taboru opracowali nowe konstrukcje autobusów szynowych: oprócz
ww. był to Partner produkcji zakładów PESA oraz RegioVan z Kolzamu [1], które sukcesywnie realizowano
w latach następnych. Poniższy wykres przedstawia liczbę dostarczanych szynobusów w kolejnych latach:
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Tab. 1. Liczba szynobusów dostarczonych w latach 1989 - 2005.

Centrum Zrównoważonego Transportu



W zestawieniu uwzględniono zarówno szynobusy nowe, jak i sprowadzone w 2005 r. używane autobusy z Niemiec dla województw: mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Jak widać z tabeli, PKP prócz
przyjęcia programu zakupu lekkiego taboru w 1989 r., nie robiło praktycznie żadnych kroków w celu jego
realizacji. Kupowany tabor służył często do obsługi linii technologicznych, a nie do prowadzenia przewozów
pasażerskich. W okresie narastającego kryzysu PKP (1997-2001), nie zrealizowano żadnego zakupu lekkiego taboru. Dopiero pojawienie się samorządów jako organizatora przewozów w szybkim tempie stworzyło
rynek dla tego typu taboru. W 2004 r. po przekazaniu przez Ministerstwo Finansów środków na przewozy
regionalne do samorządów z pominięciem budżetu państwa, Polsce kupiono więcej autobusów szynowych
niż PKP kupiło przez piętnaście lat.
Obecnie użytkowanych jest w Polsce ponad 90 autobusów szynowych. Liczby będących na stanie
Zakładów Przewozów Regionalnych w poszczególnych województwach szynobusów (w województwie mazowieckim spółka Koleje Mazowieckie) przedstawia poniższy wykres:
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Tab. 2. Liczba szynobusów w poszczególnych województwach (stan na początek października 2006r.).
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3. PRACA PRZEWOZOWA
AUTOBUSÓW SZYNOWYCH
Formalnym właścicielem autobusów szynowych dostarczanych od 2002 roku pozostają odpowiednie
Urzędy Marszałkowskie Województw (poza Mazowieckiem, gdzie są one własnością samorządowej spółki
Koleje Mazowieckie).
Szynobusy oprócz Mazowsza są bezpłatnie użyczane spółce PKP Przewozy Regionalne, do dyspozycji odpowiednich terytorialnie Zakładów Przewozów Regionalnych, które na swoim terenie obsługują nimi
najmniej rentowne połączenia, zmniejszając tym samym ogólny deficyt wynikły z prowadzonej działalności
przewozowej, do którego pokrywania z kolei zobligowane są samorządy wojewódzkie. Zmniejszenie deficytu
umożliwia utrzymanie ruchu na niezmienionym poziomie, a nawet wznowienie go (już z udziałem lekkiego
taboru spalinowego) na wcześniej zawieszonych odcinkach. Wynikają z tego także korzyści dla samorządów, które ponoszą ciężar nierentownych połączeń kolejowych. Także więc w ich interesie jest, by szynobusy
były wykorzystywane w jak największym stopniu, na jak największej liczbie połączeń, a ich dzienne obiegi
były jak najdłuższe. Wyliczenia których dokonaliśmy pokazują iż różnice w dobowych obiegach autobusów
w poszczególnych województwach są znaczne.
Poniższy wykres pokazuje liczbę kilometrów przejeżdżanych średnio dziennie przez szynobus w danym
województwie [kolor niebieski – dzień powszedni; kolor bordowy – uśredniona wartość z całego tygodnia]
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Tab. 3. Średnie długości dziennych obiegów szynobusów według województw.
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WOJEWÓDZTWO

Liczba szynobusów

Liczba pockm
dni robocze

Liczba pockm
średnia z tygodnia

dolnośląskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie

4
8
6
5
7
12
4

1432
3063,8
1416
2176
1846
1996
1830

1360
2967,5
1320,3
1946
1846,6
1996
1670

podkarpackie

4

2187

2125

podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko - mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

5
8
1
2
4
9
10

1310
2808
240
774
1877
3196
3086

1262,6
2399,6
240
742,3
1865,7
3040,3
2990,5

Tab. 4. Średnie długości dziennych obiegów szynobusów według województw.
Za minimalną wielkość dziennego obiegu szynobusu można uznać ok. 400 km – wartość tę przekroczono lub osiągnięto w 3 województwach. Najwięcej, ponad 531 km dziennie, wykonują autobusy szynowe
w województwie podkarpackim. Cztery podkarpackie maszyny obsługują 29 połączeń, zaś łączna praca
przewozowa wykonywana tym rodzajem trakcji wynosi, po uśrednieniu 2125 pockm dziennie.
Jest zrozumiałe, że trasy, obsługiwane przez autobusy szynowe różnią się od siebie pod względem
prędkości, przy porównywalnym czasie pozostawania w ruchu, dobowe różnice w przebiegach mogą się
znacznie różnić od siebie. Dlatego, by zobiektywizować to zestawienie, porównaliśmy także czasy ich pozostawania w ruchu (średnio w dobie – wliczono czas postojów handlowych).
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Tab. 5. Średni dobowy czas w ruchu handlowym szynobusów według województw.
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WOJEWÓDZTWO

Liczba szynobusów

Czas w ruchu
dzień roboczy

Czas w ruchu
średnia z tygodnia

podkarpackie

4

14:48

14:27

warmińsko-mazurskie

4

9:52

9:48

świętokrzyskie

2

9:08

8:41

kujawsko-pomorskie

8

8:21

8:29

opolskie

4

8:53

8:08

lubuskie

5

8:35

7:36

wielkopolskie

9

7:53

7:19

pomorskie

8

7:06

6:53

małopolskie

7

6:52

6:52

śląskie

1

6:45

6:45

zachodniopomorskie

10

6:21

6:39

dolnośląskie

4

8:05

7:34

podlaskie

5

5:46

5:28

lubelskie

6

4:41

4:17

mazowieckie

12

4:00

4:00

Tab. 6. Średni dobowy czas w ruchu handlowym szynobusów według województw.

3.1. Poszczególne województwa
Podkarpackie - cztery podkarpackie szynobusy, wszystkie będące własnością Urzędu Marszałkowskiego,
obsługują ruch lokalny na liniach: Horyniec – Jarosław, Dębica – Tarnobrzeg oraz Rzeszów – Zagórz. Średnio
dziennie każdy podkarpacki autobus szynowy przejeżdża 531,25 km i pozostaje w ruchu przez 14 godzin
27 minut.
Należy dodać, że ze względu na brak rezerwy taborowej, znaczna część kursów (na linii Dębica-Tarnobrzeg)
jest odwoływana. Przewoźnik nie zapewnia jednak na czas awarii pojazdu tradycyjnego pociągu, lecz wykonuje kursy w postaci zastępczej komunikacji autobusowej. Na opisane problemy nałożyły się spowodowane
przez użytkowników komunikacji samochodowej wypadki na przejazdach kolejowych, w wyniku których tabor
kolejowy był wycofywany z eksploatacji na dłuższy czas.
Warmińsko-Mazurskie - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest właścicielem
czterech szynobusów serii SA106. Kursują na liniach: Braniewo - Olsztyn; Olsztyn - Pisz; Olsztyn – Ełk –
Olecko. Każda z maszyn codziennie wykonuje pracę przewozową (średnio) – 466,43 pockm, pozostając
w ruchu przez 9 godzin 48 minut.
Wykonanie przewozów w regionie jest na wysokim poziomie i praktycznie nie pojawiają się problemy
w obsłudze zaplanowanych połączeń. Dla autobusów szynowych podniesiono też dopuszczalną prędkość na
niektórych odcinkach, co zapewniło skrócenie czasu przejazdu.
Opolskie - Trzy z czterech opolskich szynobusów (SA103, 2xSA109) są własnością samorządu wojewódzkiego,
jeden – serii SN81 – pozostaje na stanie PKP. Autobusy szynowe wykonują codziennie 3 obiegi, jedna z maszyn
pozostaje w rezerwie. Średnia liczba pockm przejeżdżanych codziennie przez opolski szynobus wynosi 417,5,
czas pracy (średnio dziennie) – 8:08. Jeden z opolskich autobusów wykonuje najdłuższy w kraju obieg – wynosi
on, w dzień powszedni, aż 762 km (średnio w całym tygodniu – 695 km). Skierowanie do obsługi trakcyjnej szynobusów umożliwiło reaktywację połączeń lokalnych na linii Opole – Kluczbork. Ponadto kursują one na liniach:
Nysa – Opole; Kędzierzyn Koźle – Opole oraz Kędzierzyn – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki.
Mimo rezerwowego pojazdu, jesienią pojawiły się problemy z realizacją przewozów, spowodowane wycofaniem przez PKP PR jednego pojazdu SA109 z eksploatacji, których skutkiem było wprowadzenie komunikacji
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zastępczej na niektórych połączeniach i idące w ślad za tym znaczne opóźnienia pociągów.
Lubuskie - wszystkie lubuskie szynobusy (serie: SA105 oraz SA108 i SA132) należą do samorządu. Kursują na
liniach Forst – Żagań – Zielona Góra; Zielona Góra – Zbąszynek – Gorzów oraz Kostrzyn – Gorzów – Krzyż.
Każdy z nich, będąc w ruchu średnio przez 7 godzin 36 minut pokonuje dziennie 389,2 km.
Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pozostaje właścicielem dwóch szynobusów kursujących na jego terenie. Dwie maszyny serii EN81 (z napędem elektrycznym – przystosowane
do obsługi jedynie linii zelektryfikowanych) kursują na linii Sędziszów – Kielce – Skarżysko Kamienna oraz
Skarżysko – Ostrowiec Świętokrzyski. Codziennie każdy z nich wykonuje pracę przewozową 371,15 pockm
pozostając w ruchu przez 8:41 godzin.
Kujawsko-Pomorskie - wszystkie autobusy szynowe (serii SA106) są własnością samorządu. Obsługują one
większość ruchu lokalnego na niezelektryfikowanych liniach województwa, na niektórych zupełnie go monopolizując (np. Laskowice Pomorskie – Czersk). Liczba pockm/szynobus – 370,94; każda z maszyn pozostaje
w ruchu średnio przez 8 godzin 29 minut.
Wielkopolskie - 9 wielkopolskich szynobusów (wszystkie zakupione przez Urząd Marszałkowski) obsługuje
ruch regionalny i lokalny na liniach Wolsztyn – Leszno – Jarocin; Krotoszyn – Jarocin – Gniezno (linia zelektryfikowana), Wolsztyn – Poznań – Gołańcz; Jarocin – Ostrów – Kalisz (linia zelektryfikowana) oraz Chojnice
– Piła – Krzyż. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako pierwszy, w 2002 roku, zakupił dwa szynobusy nowej generacji. Obecnie średnia praca przewozowa wielkopolskiego szynobusu wynosi dziennie 337,81
km, zaś średni czas jego pracy w dobie – 7 godzin 19 minut.
W Województwie nastąpiły największe perturbacje z planowym ruchem pojazdów. W listopadzie wycofano
z eksploatacji nawet 7 pojazdów - przewoźnik podobnie jak w innych województwach nie zapewniał pociągu
na skład tradycyjny, lecz w wielu wypadkach realizował połączenia w postaci komunikacji autobusowej.
Pomorskie - 8 autobusów szynowych znajduje się w dyspozycji Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Cztery z nich, serii SA101 i SA102, stanowią własność PKP, pozostałe – Urzędu Marszałkowskiego.
Szynobusy w województwie pomorskim obsługują ruch pociągów lokalnych na następujących liniach: Gdynia
– Kościerzyna – Chojnice/Wierzchucin; Gdynia – Hel; Tczew – Piła – Chojnice oraz, tylko w sezonie wakacyjnym, Gdynia – Lębork – Łeba. Pomorski szynobus średnio dziennie wykonuje pracę przewozową 299,95
pockm, będąc w ruchu przez 6 godzin 53 minuty.
Zachodniopomorskie - W 2005 roku zachodniopomorski samorząd zakupił w Niemczech 7 dwu- i trzywagonowych używanych autobusów szynowych. Autobusy te, po dopełnieniu niezbędnych formalności, dołączyły
do czterech szynobusów nowej generacji zakupionych wcześniej. Niezależnie od tego samorząd zakupił
4 nowe pojazdy. Obecnie na stanie Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych znajduje się
11 pojazdów (jeden z niemieckich zestawów spłonął w wyniku awarii), które kursują na wszystkich liniach
niezelektryfikowanych województwa, na których prowadzony jest ruch pasażerski. Szynobus wykonuje tutaj
przeciętnie pracę przewozową 299,05 pockm pozostając w ruchu przez 6 godzin 39 minut.
W rozkładzie jazdy 2005/6 jest to jedno z województw, w którym najwięcej pojazdów stoi w rezerwie, stąd
średnio dość niski dzienny przebieg pojazdów.
Dolnośląskie - Właścicielem 4 szynobusów (serie: SA106, SA109 i SA132) jest tutejszy Urząd Marszałkowski.
Kursują one na liniach: Wrocław – Jelenia Góra – Lwówek Śląski; Jelenia Góra – Węgliniec- Zgorzelec oraz
Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzyna Śląska – Legnica. Dolnośląski autobus szynowy pokonuje
dziennie średnio 358 km, będąc w ruchu przez 7 godzin 34 minuty.
Małopolskie - Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych dysponuje 7 szynobusami, z których jedynie dwa
stanowią właśność PKP (SA104 oraz SA102). Autobusy szynowe obsługują ruch aglomeracyjny wokół Krakowa (linie do Balic, Wieliczki, Krzeszowic oraz Skawiny) – dwa z nich, serii EN81, są maszynami o napędzie
elektrycznym. Małopolski szynobus przejeżdża średnio w dobie 263,8 km, czas jego pozostawania w ruchu
wynosi 6 godzin 52 minuty.
Obok Zachodniopomorskiego w tym regionie wykorzystanie lekkiego taboru jest bardzo słabe, a mimo to występują ciągłe kłopoty z obsługą spalinowej linii do Balic. Mimo ilostanu trzech pojazdów spalinowych, zdarzały się
dni, gdy na trasę nie wyruszył żaden, lub kursował tylko jeden szynobus na lotnisko. Opisane problemy dotyczą
także województwa, gdzie tabor praktycznie kursuje wokół swojej bazy macierzystej, położonej w Krakowie.
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Podlaskie - W województwie kursuje 5 autobusów szynowych, z których 3 są własnością samorządu (2 maszyny serii SN81 należą do PKP). Obsługują one linie z Białegostoku przez Czeremchę do Wysokolitowska
(Białoruś) oraz z Hajnówki przez Czeremchę do Siedlec. Przeciętnie dziennie podlaski szynobus wykonuje
pracę przewozową 252,52 pockm i znajduje się w ruchu liniowym przez 5 godzin 28 minut.
W listopadzie wprowadzono do eksploatacji nowy pojazd serii SA132, który w ciągu dnia realizuje jedną
parę połączeń Białystok-Suwałki (280 km).
Niskie wykorzystanie w 2006 r. taniego w eksploatacji taboru stoi w sprzeczności z wyjątkowo trudną sytuacją
przewozów regionalnych na Podlasiu, którym stale grozi znaczne ograniczenie wielkości pracy przewozowej.
Śląskie - Na terenie województwa śląskiego kursuje zaledwie jeden szynobus obsługujący 3 pary pociągów
na zelektryfikowanej linii Częstochowa – Lubliniec – Częstochowa (240 pockm; 6:45 godz.).Pojazd ten jest
często zastępowany przez skład zestawiony z En57
Lubelskie – Lubelski ZPR dysponuje sześcioma autobusami szynowymi, 5 z nich jest nowej generacji i stanowi
własność samorządu województwa. Obsługują one połączenia na liniach Dęblin – Lublin; Chełm – Dorohusk
oraz Lublin – Rzeczyca – Stalowa Wola Płd. Średnio dziennie lubelski szynobus wykonuje pracę przewozową
220,05 pockm, będąc w ruchu przez 4 godziny 17 minut.
Zakup tak dużej liczby autobusów szynowych wystarcza do realizacji większości oferty na linii Lublin –Stalowa
Wola i ograniczonej oferty na odcinku Chełm-Dorohusk.
Mazowieckie - spośród 11 autobusów szynowych, jakimi dysponuje spółka Koleje Mazowieckie, zaledwie
6 z nich codziennie wykonuje pracę przewozową. Wszystkie maszyny zakupione zostały u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie do niedawna wykonywały regularną pracę przewozową. Mazowieckie szynobusy stacjonują w Tłuszczu i obsługują linie z Tłuszcza do Ostrołęki oraz z Tłuszcza przez Nasielsk do Sierpca. Niestety dotąd nie wdrożono pozostałych maszyn na liniach wokół węzła radomskiego. Dlatego też mazowiecki
szynobus wykonuje pracę przewozową średnio zaledwie 166 pockm, pozostając w ruchu przez 4 godziny,
chociaż gdyby nie liczyć pojazdów niewykorzystanych, wynik byłby jednym z lepszych w kraju.

3.2 Liderzy wykorzystania autobusów szynowych...
Przewozy wykonywane autobusami szynowymi wypadają w kilku województwach, przynajmniej na
tle innych, zupełnie dobrze. Obiegi szynobusów w województwach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim
oraz opolskim ułożone są w sposób umożliwiający ich maksymalne wykorzystanie, rezygnuje się z nieuzasadnionych długich przestojów, np. trasując pociągi na liniach zelektryfikowanych. Jeden z opolskich szynobusów
„w przerwie” między kolejnymi połączeniami na „zasadniczej” linii Kędzierzyn Koźle - Kamieniec Ząbkowicki,
obsługuje jedną parę osobowych na magistrali linii E20 (Kędzierzyn - Opole - Kędzierzyn).
Mimo intensywnej pracy przewozowej w warmińsko-mazurskim praktycznie nie zdarzają się wypadki
wycofania kursów, co pokazuje, że właściwe utrzymanie taboru pozwala na realizowanie przewozów bez
konieczności zapewnienia znaczącej rezerwy taborowej.
Spośród wszystkich województw najdłużej pracują szynobusy podkarpackie. Każdy z nich znajduje
się w ruchu średnio przez prawie 14 h 27 minut (14 h 48 minut w dzień powszedni). Podkarpackie szynobusy
obsługują połączenia na liniach, których stan, a przez to prędkość, jest tragiczny. Pokonując dziennie 531,25
km osiągają prędkość średnią w dobie zaledwie 36,8 km/h. W przypadku województw: kujawsko-pomorskiego i opolskiego prędkość ta wynosi odpowiednio: 43,7 km/h i 51,3 km/h. Ponadto jeden z opolskich szynobusów wykonuje najdłuższy dobowy obieg, który wynosi 762 km (dzień powszedni) – po uśrednieniu 695.
Na Podkarpaciu niestety pech prześladuje nowoczesny tabor i wypadki losowe (tak naprawdę wymuszenia pierwszeństwa przez pojazdy drogowe na przejazdach kolejowych, co skutkuje groźnymi uszkodzeniami pojazdów) powodują częste jego wycofanie z eksploatacji. Niska prędkość handlowa wynika z faktu,
że Podkarpacie to jedyne województwo, gdzie zarządca infrastruktury PKP PLK nie podniósł nigdzie prędkości
dla lekkiego taboru.
W województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim,
wielkopolskim, ten proces zainicjowany przez PKP PLK pozwolił znacząco skrócić czasy jazdy wraz z wpro-
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wadzeniem ruchu lekkiego taboru. W przypadku linii Czeremcha-Białystok skrócenie czasu jazdy wyniosło
godzinę!
Na uwagę zasługuje fakt, iż w Opolskiem i Mazowieckiem uruchomiono linie, na których uprzednio
ruch pasażerski był zlikwidowany, kierując do ich obsługi szynobusy (Opole-Kluczbork, Nasielsk – Sierpc).
Znamienne jest, że w tych województwach, odkąd na ich torach pojawiły się lekki tabor szynowy, nie zawieszono przewozów na żadnej linii kolejowej.
Lekki tabor w kilku województwach realizuje znaczący procent całej pracy przewozowej. Autobusy szynowe wykonują ok. 10-20% pracy przewozowej w województwach: opolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, podkarpackim. W 2007 r. praktycznie wszędzie
udział tej kategorii taboru rośnie (zwłaszcza opolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie)

3.3 ...oraz outsiderzy wykorzystania autobusów szynowych
Najgorzej w zestawieniu wypada województwo mazowieckie, na 11 autobusów szynowych wytrasowano zaledwie 6 obiegów, które wprawdzie są całkiem długie (od 300 do ponad 500 km), ale brak zagospodarowania pozostałych pojazdów sprawia, że średnio na jeden szynobus przypada zaledwie niewiele
ponad 166 km dziennego przebiegu (i 4 godziny pracy). Plany zwiększenia liczby połączeń, np. poprzez
reaktywację dla ruchu lokalnego odcinka Radom – Drzewica, pozostały dotychczas niezrealizowane. Co gorsza przez cały czas grozi zawieszenie przewozów na liniach stycznych na Mazowszu – Kutno-Płock, SiedlceCzeremcha, gdzie lekki tabor mógłby poprawić rentowność przewozów.
Głównym powodem okazują się być kwestia finansowe (!), czy raczej eksploatacyjne. Wszystkie autobusy szynowe stacjonują w Tłuszczu, gdzie znajduje się cała infrastruktura niezbędna do ich obsługi – nieopłacalne i kłopotliwe byłyby ciągłe podsyły na niezbędne przeglądy czy tankowanie z odległych części
województwa – np. z węzła radomskiego.
Wykorzystanie lubelskich autobusów szynowych jest także dalekie od optimum. Jeden z nich obsługuje zaledwie jedną parę pociągów, na dodatek na linii zelektryfikowanej (Lublin – Dęblin - Lublin – 142 km).
Szynobus jeździ także na zelektryfikowanej trasie Chełm - Dorohusk. Tymczasem w województwie lubelskim
istnieją dwie linie kolejowe, na których przewozy kolejowe zostały zawieszone w ostatnich latach, linie niezelektryfikowane, których obsługa autobusem szynowym byłaby jak najbardziej wskazana (Lublin - Łuków, Chełm
- Włodawa).
Także Podlasie jest regionem, gdzie gospodarka lekkim taborem szynowym budzi szereg zastrzeżeń.
Dwa z pięciu szynobusów kursują tylko dwa razy dziennie na trasie Czeremcha – Białystok, przez większą
część dnia (odpowiednio 8 i 8,5 h) stojąc niewykorzystane na stacji w Białymstoku. Dziwi to tym bardziej,
kiedy ma się na uwadze fakt, iż na trasie Białystok-Czeremcha została specjalnie dla szynobusów podniesiona
prędkość drogowa, z intencją zwiększenia ilości kursujących pociągów na linii, która, od zawsze, nawet mimo
fatalnej prędkości handlowej, cieszyła się dużą frekwencją. Podczas gdy podlaskie szynobusy wciąż przez
większość dnia stoją niewykorzystywane, ogranicza się liczbę kursujących pociągów na podlaskich liniach,
jak np. Białystok-Sokółka-Suwałki, czy Białystok-Ełk.
Podobnie było na Dolny Śląsku, gdzie w 2005 r. na trasie Jelenia Góra – Lwówek Śląski o długości
33 km szynobus typu SA 102 wykonywał tylko dwie pary kursów (dziennie jedynie 132 km!). Po awarii pojazd
został wycofany na wielomiesieczną naprawę, a na trasę po niemal roku funkcjonowania zastępczej komunikacji autobusowej skierowano nowy szynobus.
Autobusy szynowe nie pomogły zapobiec kryzysowi kolei regionalnych w Małopolsce. Jest to jedyne
województwo, gdzie tabor przeznaczony do ruchu lokalnego o małej liczbie miejsc siedzących, próbuje się
wykorzystać na liniach aglomeracyjnych wokół Krakowa - z marnym zresztą skutkiem. Znaczna część kursów
aglomeracyjnych została już zawieszona, inne będą zawieszone z dniem 10.XII. Równocześnie uruchomiona
ze sporym sukcesem linia do lotniska Balice przeżywa ciągłe wstrząsy, spowodowane brakiem sprawnego
taboru. Przykład Małopolski pokazuje, że nawet nowy, tani w eksploatacji tabor, o ile jest źle wykorzystany,
źle utrzymywany nie poprawi trudnej sytuacji przewozów kolejowych.
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3.4 Kultura techniczna utrzymania nowego taboru
Pojazdy szynowe nowej generacji są przekazywane przez samorządy PKP Przewozom Regionalnym
na zasadzie użyczenia. Nie jest to dobre rozwiązanie, skutkuje bowiem tym, że przewoźnik w przypadku niewłaściwego utrzymania i eksploatacji taboru, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Więcej - nie poczuwa
się do odpowiedzialności wykonywania we własnym zakresie napraw okresowych, wymiany podzespołów,
które musiałby wykonywać w przypadku dzierżawy taboru. Niewątpliwie taka sytuacja jest skutkiem monopolu
PKP PR na rynku regionalnych przewozów pasażerskich, gdzie przewoźnik nie godzi się na ponoszenie odpowiedzialności finansowej za pozyskany bezpłatnie tabor, który ogranicza deficyt przewozów.
Efektem takiego stanu rzeczy jest powszechny brak kultury technicznej w bazach PKP PR, którego przejawem jest brak wykwalifikowanej kadry technicznej - informatyków, elektryków, niezbędnych do utrzymania
i eksploatacji zaawansowanych technicznie pojazdów. W efekcie na trasy nie wyjeżdżają pojazdy z powodu
braku wody w chłodnicy, lub pociągi stają, gdyż nikt nie zauważył świecącej się kontrolki rezerwy paliwa.
Przypadki takie nie są powszechne, lecz sam fakt ich występowania świadczy o braku odpowiednich kadr.
Przewoźnik dysponuje duża liczbą pracowników fizycznych o wykształceniu podstawowym, których głównym zajęciem jest wymiana żeliwnych klocków hamulcowych w taborze tradycyjnym. Personel taki
w żaden sposób nie może być wykorzystany przy właściwym utrzymaniu taboru, ze względu na złe nawyki
i brak wiedzy technicznej o sprzęcie opartym o komputery pokładowe. W zimie przewoźnik nie tankuje zimowego oleju napędowego, czego skutkiem w sezonie 2005/6 były częste przestoje taboru w okresie ostrych
mrozów.
Tabor jest prowadzony przez maszynistów zatrudnionych w innych spółkach (PKP Cargo), co dodatkowo komplikuje kwestie właściwego utrzymania pojazdów. Nie ma stałego zespołu maszynistów, którzy
prowadziliby podległy sobie sprzęt. W efekcie nie jest możliwe zastosowanie bodźców ekonomicznych w celu
egzekwowania poprawnego utrzymania taboru. Jak wykazała ekspertyza Politechniki Poznańskiej dla Wielkopolski, maszyniści nie przestrzegają przepisów dotyczących hamowania pojazdów, skutkiem czego niszczeniu
ulegają obręcze kół, pojazdami kierują osoby nieprzeszkolone przez producenta. Był to jeden z powodów
równoczesnego wycofania aż 7 z 9 pojazdów szynowych w tym regionie.
Kolejnym problemem, który bezpośrednio dotyka nowy tabor, jest sytuacja... na polskich drogach. Występowanie kolizji z samochodami, na przejazdach kolejowych, gdzie pociąg ma absolutne pierwszeństwo,
ma miejsce niezwykle często. Wynika to z faktu prowadzenia ruchu nowym taborem na liniach, gdzie w minionej dekadzie zawieszano ruch lub go znacznie ograniczano. Nowy tabor rozwijający często dużą prędkość,
stanowi „niespodziankę” dla przyzwyczajonych do łamania przepisów kierowców. Efektem tego jest duża
liczba kolizji autobusów szynowych, której skutkiem jest często długotrwałe wycofanie taboru z eksploatacji,
nawet w przypadku wybicia panoramicznej szyby, na której dostarczenie potrzeba ok. 3 tygodni.
Jednak analiza pokazała, że wykorzystanie taboru nie ma wpływu na niezawodność realizacji połączeń. Należy podkreślić, że w najbliższych latach większość województw planuje dalsze zakupy lekkiego taboru i udział pracy przewozowej realizowanej tym taborem w przypadku niektórych województw przekroczy
w 2008 r. 25-30% całości pracy przewozowej. Dla porównania w Czechach udział ten wynosi ok. 50%.
Od 10.XII wykorzystanie autobusów szynowych w większości województw ulega poprawie. Dotyczy
to zwłaszcza Podlasia i Zachodniopomorskiego. Niestety regiony, które nie wykorzystują potencjału tego taboru, dalej mimo znacznych inwestycji w tabor nie odnoszą z tego tytułu należnych korzyści, czego jaskrawym
przykładem jest Lubelszczyzna i Małopolska.
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