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Podstawy prawne

- uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego 

nr 1478/66/11 z dnia 19 lipca 2011 roku

- ustawa o samorządzie województwa, art. 11.3.

Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, 

regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa 

i kontrakt terytorialny 
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i kontrakt terytorialny 

- ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, art. 15.4.2.

Programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju
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Programowanie regionalne w systemie zarządzania rozwojem



Strategia:

działania szczegółowe

dla Programu

55



Program jako rozwinięcie Strategii: działania szczegółowe

66



2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze

Zakres

- stan i prognoza liczby ludności, migracje stałe,

- PKB, inwestycje, przedsiębiorstwa, bezrobocie,

- kolejowe przewozy pasażerskie,

- dojazdy codzienne, udział rynków pracy poszczególnych ośrodków.

Ustalenia

- narastają dysproporcje między regionem Warszawy i regionami zewnętrznymi,
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- narastają dysproporcje między regionem Warszawy i regionami zewnętrznymi,

- zlewnia migracyjna Warszawy nie pokrywa się z województwem,

- dla regionów zewnętrznych ich główne ośrodki jako rynki pracy

mają większe znaczenie niż Warszawa.



2. Uwarunkowania 

społeczno-gospodarcze:

dojazdy do pracy

do głównych ośrodków
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3. Infrastruktura i tabor

Zakres

- szczegółowa analiza stanu i planów modernizacji wszystkich linii,

- ocena możliwości reaktywacji obsługi linii nieużytkowanych,

- analiza głównych stacji,

- opis taboru głównych przewoźników.

Ustalenia

- wysoki udział linii zelektryfikowanych,
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- wysoki udział linii zelektryfikowanych,

- większość linii magistralnych dwutorowa,

- najlepsze parametry na liniach prowadzących do Warszawy,

- duże możliwości reaktywacji obsługi linii poprzecznych.



3. Infrastruktura i tabor:

linia nr 33
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4. Sieć kolejowa a sieć osadnicza

Zakres

- analiza sieci osadniczej, ustalenie hierarchii ośrodków,

- koncepcja głównych korytarzy transportowych,

- ocena wyposażenia korytarzy w infrastrukturę transportową,

- analiza okręgów głównych ośrodków: przebieg linii, układ węzłów, 

umiejscowienie przystanków.

Ustalenia
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Ustalenia

- niedorozwój sieci osadniczej w północno-wschodniej części kraju,

- układy policentryczne z ośrodkami w sąsiednich województwach: Łódź-

Warszawa (i główne pasmo aglomeracji), (Bydgoszcz-Toruń-)Włocławek-Płock, 

Kielce-Radom (i pasmo Kamiennej), Łomża-Ostrołęka, Łuków-Siedlce;

- brak infrastruktury kolejowej w korytarzach o znaczeniu krajowym: Warszawa-

Płock-Włocławek(-Toruń), (Warszawa-)Radom-Ostrowiec(-Rzeszów);

- niedorozwój sieci kolejowej w północnej części województwa,

- Płock jako największy ośrodek w kraju niebędący węzłem kolejowym,

- potrzeba wprowadzenia linii do śródmieścia Ostrołęki.



4. Sieć kolejowa a sieć osadnicza:

ustalenie głównych korytarzy kolejowych
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4. Sieć kolejowa a sieć osadnicza:

ocena wyposażenia korytarzy:

- korytarz NW: 

Warszawa-Płock-Włocławek-Toruń

- region Płocka: korytarz linii nr 33 

w kierunku północnym
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5. Obecna oferta przewozowa

Zakres

- operatorzy,

- częstotliwość, rozkład dobowy,

- porównanie komunikacji kolejowej i drogowej,

- stan obecny i zmiany dostępności sieci przystanków.

Ustalenia
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Ustalenia

- dysproporcja w obsłudze kierunków warszawskich i poprzecznych,

- brak połączeń Łodzi z sąsiednimi ośrodkami regionalnymi (Płock, Radom),

- w regionach zewnętrznych przewaga komunikacji autobusowej,

- potencjał popytu na przewozy kolejowe przy polepszeniu oferty.



5. Obecna oferta przewozowa:

według dobowej liczby połączeń i kategorii pociągów
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5. Obecna oferta przewozowa: 

porównanie komunikacji kolejowej i autobusowej - region Płocka
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6. Czynniki popytu i założenia do koncepcji oferty

Przesłanki określenia popytu

- zjawiska społeczno-gospodarcze,

- dotychczasowa prognoza popytu,

- zmiana jakości oferty.

Wniosek

Wprowadzenie dogodnej oferty może skutkować wzrostem popytu 
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Wprowadzenie dogodnej oferty może skutkować wzrostem popytu 

o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent; w takim przypadku inne czynniki pomijalne

Założenia

- standardy obsługi linii zależnie od przebiegu w sieci osadniczej.

- do wielkości przewozów dostosowuje się tabor, nie częstość obsługi linii;

- wyjściową miarą popytu linie obecnie najlepiej obsługiwane,

- potencjał popytowy według linii o podobnym przebiegu w sieci osadniczej,

- zintegrowany cykliczny rozkład jazdy.



6. Czynniki popytu i założenia do koncepcji oferty:

porównanie potencjału popytowego linii 

według przebiegu w sieci osadniczej i obecnego poziomu obsługi
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6. Czynniki popytu i założenia do koncepcji oferty:

planowanie tradycyjne a planowanie funkcjonalne
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6. Czynniki popytu i założenia do koncepcji oferty:

Zintegrowany cykliczny rozkład jazdy



7. Koncepcja oferty: ustalenie węzłów przesiadkowych



7. Koncepcja oferty:

oferta przewozowa

w korytarzu 6



7. Koncepcja oferty: 

węzły przesiadkowe w korytarzu 6



7. Koncepcja oferty: określenie zapotrzebowania na tabor 

i sprawdzenie wykonalności rozkładu w korytarzu 6



8. Warunki wykonania Programu:

zestawienie przedsięwzięć



8. Warunki wykonania Programu:

oszacowanie kosztów:

- etap I – do roku 2020

- etap I – do roku 2030



8. Warunki wykonania Programu:

propozycja autorskich wskaźników wykonania Programu



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

ul. Kolegialna 19


