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podróży koleją i możliwości odejścia 

od latania 

 

Kontekst 

Rok 2021 został ustanowiony Europejskim Rokiem Kolei – to ważna polityczna okazja do poprawy w 

obszarze podróży europejską koleją i tym samym do wniesienia wkładu w Europejski Zielony Ład. 

Wzmocniona europejska sieć kolei mogłaby (1) lepiej łączyć ludzi i biznes w Europie, (2) zmniejszyć 

emisję zanieczyszczeń generowanych przez transport poprzez stworzenie opcji alternatywnych wobec 

transportu drogowego i lotniczego, oraz (3) dać zielony impuls europejskiej gospodarce w okresie po 

Covid-19. 

Koalicja „Europe On Rail” zleciła przeprowadzenie ankiety wśród opinii publicznej, aby zbadać 

postawy Europejczyków wobec transportu kolejowego w ogóle, podróży międzynarodową koleją oraz 

skłonność do zamiany transportu lotniczego na kolej. 

Podczas międzynarodowego badania z wykorzystaniem formularza analizy danych YouGov 

przeprowadzono sondaż wśród 6309 osób dorosłych (w wieku 18+) w dniach od 28 stycznia do 4 

lutego 2021 roku w pięciu krajach: Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii i Francji. Ankieta została 

przeprowadzona zdalnie przez Internet. Dane zostały zważone i są reprezentatywne dla wszystkich 

osób dorosłych w danym kraju (w wieku 18+). Germanwatch może udostępnić szczegółowe dane 

YouGov na życzenie. 

 

Obywatele są zaniepokojeni emisją zanieczyszczeń 
przez transport oraz są skłonni do zamiany 
podróży lotniczych na kolejowe 

Zanieczyszczenia generowane przez transport stanowią jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych 

przez Unię Europejską. Prawie trzy czwarte osób dorosłych (73%) twierdzi, że emisja zanieczyszczeń 

przez transport stanowi poważny problem w ich kraju. Szczególnie zaniepokojeni są ludzie w Polsce i 

w Hiszpanii (odpowiednio 84% i 83%). 
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Ponad połowa obywateli jest zainteresowana zastąpieniem lotów podróżami koleją (52%). W tym miejscu 

należy zauważyć, że te 52% obejmuje 31% respondentów, którzy twierdzą, że nigdy nie latają na trasach 

międzynarodowych i 62%, którzy nigdy nie korzystają z lotów krajowych. Wielu z tych respondentów 

mogło wybrać kategorię "W ogóle nie jestem zainteresowany" lub "Nie wiem".  

 

 Co ciekawe, gotowość do rezygnacji z lotów jest wyższa wśród osób często latających (osób, które latają 

raz w miesiącu lub częściej) niż wśród osób przeciętnych. Wśród osób często latających ponad połowa 

(53%) twierdzi, że byłaby skłonna zastąpić 50% lub więcej lotów odbytych przed koronawirusem 

podróżami koleją.  

 



Public Opinion Poll March 2021  Europe On Rail 

3 

 

 

Często mówi się, że kolej jest konkurencyjna wobec lotów samolotem tylko w sytuacji, gdy podróż koleją 

trwa mniej niż 4 godziny, ponieważ tyle mniej więcej trwa dotarcie do lotniska, odprawa, lot i dotarcie do 
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miejsca przeznaczenia. Ale ankieta pokazała, że 37% dorosłych Europejczyków byłoby skłonnych 

zaakceptować czas podróży dłuższy niż 5 godzin. 23% stwierdziło, że aby zastąpić lot samolotem 

spędziliby w pociągu nawet 7 godzin lub więcej. 

37% ankietowanych jest skłonnych spędzić więcej niż 5 godzin w pociągu, aby zastąpić loty 

Jaką ilość czasu maksymalnie  był(a)by Pan(i) skłonna spędzić w pociągu na trasie, którą można by pokonać samolotem? 

 Polska Holandia Niemcy Hiszpania Francja Razem 

Dłużej niż 7 godzin  37% 26% 14% 23% 23% 23% 

Dłużej niż 5 godzin 53% 42% 25% 42% 40% 37% 

Dłużej niż 3 godziny, do 5 godzin 16% 22% 20% 22% 24% 21% 

Dłużej niż 1 godzinę, do 3 godzin 10% 12% 23% 20% 17% 18% 

Do 1 godziny 2% 2% 5% 3% 3% 3% 

Nie dotyczy – Nie był(a)bym skłonna 

podróżować pociągiem / zawsze 

decydował(a)bym się na samolot 

7% 9% 16% 5% 6% 10% 

Nie wiem 11% 13% 12% 8% 10% 11% 

 

 

Obywatele wykazują duże zainteresowanie 
podróżami międzynarodową koleją 

Zapytani o największe korzyści związane z transportem kolejowym respondenci odpowiedzieli, że 

doceniają możliwość wykorzystania czasu podróży na pracę, spanie i czytanie (53%), mogą więcej 

zobaczyć podczas takiej podróży (47%) oraz pociągi są bezpieczniejsze (39%) i bardziej przyjazne dla 

klimatu (35%). 

 W Polsce bezpieczeństwo jest przedmiotem większej troski (58%) niż w innych krajach i wiele 

osób twierdzi również, że pociągi są tańsze od innych środków transportu (48%). Korzyścią 

wskazywaną w Polsce najczęściej jest możliwość wykorzystania czasu podróży (66%). 

 W Holandii i Niemczech za główne korzyści ludzie uważają wykorzystanie czasu podróży i to, 

że można więcej podczas niej zobaczyć, jak również fakt, że kolej jest przyjazna dla klimatu. 

 We Francji i Hiszpanii za najważniejsze korzyści ludzie uważają wykorzystanie czasu podróży i 

to, że można więcej podczas niej zobaczyć oraz bezpieczeństwo. 

 

Opinia na temat kolei jest nieco gorsza w Niemczech i Holandii, gdzie odpowiednio 29% i 21% osób 

twierdzi, że nie widzi żadnych korzyści wynikających z podróżowania koleją. 
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Pomimo tego, że 45% osób dorosłych w Europie twierdzi, że nigdy nie korzysta z międzynarodowych 

pociągów (nawet 52% we Francji, 51% w Niemczech), zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Prawie 

dwie trzecie (62%) twierdzi, że są zainteresowani podróżowaniem po Europie pociągiem. Poziom 

zainteresowania jest podobny we wszystkich pięciu krajach 
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Pociągi nocne są popularne w różnych krajach i 
grupach wiekowych 

Pociągi nocne w Europie przeżywają obecnie renesans. Po dziesięcioleciach doniesień o zamykaniu 

nocnych połączeń kolejowych, europejskie rządy i przewoźnicy kolejowi wprowadzają zmiany. 

Austriacki przewoźnik kolejowy ÖBB rozszerza na terenie Europy swoją sieć NightJet, francuski rząd 

ogłosił przywrócenie dziesięciu nocnych połączeń kolejowych, natomiast rząd szwedzki chce 

uruchomić nocny pociąg do Brukseli. 

Duże zainteresowanie nocnymi pociągami wykazane przez badanych w ankiecie potwierdza ten 

kierunek rozwoju. Dwie trzecie (67%) osób twierdzi, że skorzystaliby z pociągu nocnego, jeśli byłby 

dostępny w rozsądnej cenie. Największe zainteresowanie wykazują ludzie w Hiszpanii (80%), Polsce 

(73%) i Francji (72%). 

 

 

 

 

Co ciekawe, nocne pociągi są popularne nie tylko wśród młodych osób, ale w każdej grupie wiekowej. 

74% osób w wieku 18-24 lat skorzystałoby z nocnego pociągu i nawet wśród osób w wieku 55+ 

znacząca część (67%) twierdzi to samo. 
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Ludzie popierają rozsądne opłaty za przejazd 

Aby przełożyć zainteresowanie podróżami koleją na realne zmiany, podróż koleją w Europie musi stać 

się bardziej atrakcyjna i ceny biletów są tu istotnym czynnikiem. 

 

Przytłaczająca większość dorosłych w Europie (73%) twierdzi, że podróż koleją powinna być 

tańsza niż podróż samolotem na tym samym dystansie (79% w Hiszpanii). Nie zawsze tak się dzieje, 

co wykazała analiza przeprowadzona przez Dutch Advisory Council for the Environment w 2020 roku. 

Na przykład, na trasach Amsterdam – Paryż i Amsterdam - Bazylea bilet lotniczy kosztował o połowę 

mniej, niż bilet kolejowy. Jednym z powodów jest nierówne obciążenie podatkami: linie lotnicze w 

Unii Europejskiej są zwolnione z podatku paliwowego, otrzymują za darmo dużą część zezwoleń na 

handel uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz są zwolnione z podatku VAT 

na bilety na połączenia międzynarodowe. Ponadto linie lotnicze niewielką część swoich biletów 

oferują po bardzo niskiej cenie, co stwarza fałszywe ogólne wrażenie, że latanie zawsze jest tańsze. 

 

https://en.rli.nl/sites/default/files/advisory_report_changing_tracks_towards_better_international_passenger_transport_by_train.pdf
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Ponad połowa (52%) osób biorących udział w badaniu twierdzi, że poparłaby podatek od emisji 

dwutlenku węgla wiedząc, że to spowodowałoby podniesienie ceny biletów na te środki transportu, 

które emitują więcej zanieczyszczeń. Tylko 35% sprzeciwiłoby się takiemu podatkowi. We wszystkich 

pięciu krajach więcej osób jest za niż przeciw podatkowi od emisji dwutlenku węgla. Poparcie jest 

szczególnie wysokie w Hiszpanii (59%), Niemczech (53%) i Francji (52%). 

Co ciekawe, osoby często latające samolotami są bardziej przychylne wobec podatku od emisji 

dwutlenku węgla niż średnia: popiera go 60%. 

 



Public Opinion Poll March 2021  Europe On Rail 

10 

 

 

O EUROPE ON RAIL 

Europe on Rail jest koalicją organizacji non-profit z Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Brukseli. Jej celem 

jest budowanie wsparcia dla renesansu kolei w Europie oraz dla odpowiednich działań politycznych 

mających na celu pobudzenie transgranicznego pasażerskiego transportu kolejowego.  

 

                  

            

 


