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Streszczenie: 

Elektryfikacja linii kolejowych na terenie Polski rozpoczęła się od linii z Warszawy 

do Otwocka i z Warszawy do Pruszkowa w 1936 roku. Natomiast znaczny przyrost 

tras o trakcji elektrycznej nastąpił od 1946 roku, by w latach 90. XX wieku zaniechać 

tego procesu. Dopiero od kilku lat w Polsce zauważamy linie z nową siecią trakcyjną. 

Kiedyś jednak elektryczność powodowała odejście od ery parowozów i zmniejszenie 

ruchu pociągów spalinowych. Dziś mamy dostępnych wiele pojazdów 

o alternatywnych źródłach energii, jak wodorowe, akumulatorowe, hybrydowe i na gaz 

ziemny. Znaczenie elektryfikacji linii kolejowych przez dziesiątki lat zmieniło swoją rolę. 

Czy nadal jest na to zapotrzebowanie? Czy jest potrzebne i uzasadnione? 

W niniejszym referacie autor poszukuje odpowiedzi na te pytania. Analizuje dane 

zagadnienie na przykładzie linii nr 203 na odcinku Krzyż – Kostrzyn z punktu widzenia 

mieszkańców, zarządcy infrastruktury oraz przewoźników towarowych i pasażerskich. 
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1. Wstęp  

Temat elektryfikacji kolei w Polsce pojawił się jeszcze przed I wojną światową, zaś 

pierwsze prace na szlakach rozpoczęto w latach 30. XX wieku. Do września 1939 r. 

udało się zelektryfikować około 149 km linii. Wybuch II wojny światowej przerwał 

kolejne prace, do których wrócono już 25 stycznia 1945 roku. Zelektryfikowano wtedy 

m.in. linie z Warszawy do Łodzi, Katowic i Poznania [18]. Od lat 90. tempo inwestycji 

znacznie zmalało. Dziś musimy ponownie przeanalizować zasadność dalszej 

elektryfikacji linii kolejowych.  

2. Elektryfikacja linii kolejowej  

Sieć kolejowa jest to zespół linii kolejowych powiązanych punktami 

eksploatacyjnymi wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonywania zadań 

przewozowych i ruchowych na danym obszarze. Jedną z klasyfikacji linii kolejowej jest 

podział według stosowanej trakcji na zelektryfikowane i niezelektryfikowane [2]. 

Obecnie mamy w Polsce około 12 000 km zelektryfikowanych szlaków kolejowych, tj. 

ok. 60% całkowitej długości linii. To linie głównie o znaczeniu krajowym i tranzytowym 

[18]. 

 

Rysunek 1. Schemat zasilania trakcji elektrycznej.  
Źródło: [2] 

2.1. Urządzenia trakcji elektrycznej 

W skład infrastruktury kolejowej wchodzą między innymi urządzenia przetwarzania 

i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego takie jak: podstacje, 

kable zasilające pomiędzy podstacjami i przewodami jezdnymi, sieć trakcyjna wraz 
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z konstrukcjami wsporczymi, trzecia szyna z konstrukcjami wsporczymi [17]. Zasilanie 

trakcji elektrycznej polega na przesyłaniu energii elektrycznej z elektrowni do stacji 

elektroenergetycznej, a dalej linią zasilającą do podstacji trakcyjnej, gdzie następuje 

obniżenie napięcia prądu, a w przypadku systemu prądu stałego również jego 

prostowanie [16]. 

2.2 Zasilanie 

Na budowę wyposażenia elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz sieci trakcyjnej 

ma wpływ system trakcji elektrycznej, który jest określony wartością napięcia 

i rodzajem prądu przyjętego do zasilania sieci trakcyjnej [6]. W Europie zarządcy 

infrastruktury kolejowej eksploatują obecnie cztery podstawowe systemy zasilania 

w energię trakcyjną: systemy przemiennoprądowe (15 kV 162/3 Hz i 25 kV 50 Hz) oraz 

systemy prądu stałego (1,5 kV i 3 kV). W Polsce stosowany jest system zasilania 

prądem stałym 3kV [16]. 

3. Linia kolejowa nr 203 Tczew-Kostrzyn na odcinku Krzyż-Kostrzyn  

Odcinek linii kolejowej Krzyż – Kostrzyn jest częścią linii kolejowej nr 203 Tczew – 

Kostrzyn (granica państwa) [15]. Fragment tej linii jest dwutorowy (poza 1,2 km na 

estakadzie w Gorzowie Wielkopolskim), niezelektryfikowany oraz o znaczeniu 

państwowym [10]. Na drodze znajduje się 5 torów głównych dodatkowych w Gorzowie 

Wielkopolskim, 20 w Kostrzynie i 12 w Krzyżu (w tym 5 zelektryfikowanych), oraz 4 tory 

ładunkowe z placem w Gorzowie Wielkopolskim, 2 w Górkach Noteckich, 

6 w Kostrzynie, 2 w Nowym Drezdenku, 4 w Nowinach Wielkich i 4 z rampą w Krzyżu. 

Jest także 18 stacji pasażerskich [9]. 
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Rysunek 2. Mapa linii kolejowej 203 odcinek Kostrzyn-Krzyż.  
Źródło: [9] 

Na stacjach węzłowych w Krzyżu i Kostrzynie linia łączy się z liniami 

zelektryfikowanymi (nr 351 Poznań – Szczecin oraz nr 273 Wrocław - Szczecin). 

Zaś z niezelektryfikowanymi w Gorzowie Wielkopolskim z 367 ze Zbąszynka oraz 

w Kostrzynie z 430 z Barnówka i 6078 z Berlina (w planach jest elektryfikacja). 

Ponadto, w Strzelcach Krajeńskich Wschód (Zwierzyn) z nieczynną linią ze 

Strzelec Krajeńskich i w Gorzowie Wielkopolskim z Myśliborza. 

Linii kolejowa nr 203 wchodzi w skład dawnej Kolei Wschodniej Berlin – 

Kaliningrad. Odcinek linii Krzyż – Kostrzyn może obsługiwać ruch w kierunkach 

wschód-zachód oraz północny wschód i południowy zachód. Jest jedną 

z promieniście rozchodzących się dróg kolejowych z Berlina i ma predyspozycje 

być alternatywą dla linii przez Frankfurt i Szczecin. Poniżej w tabeli zestawiono 

długości linii kolejowych między poszczególnymi miastami z wytrasowaniem przez 

różne stacje.  

Tabela 1. Długość linii kolejowej między poszczególnymi miastami 

P
rz

e
z
: 

Berlin-

Poznań 

Berlin-

Warszawa 

Berlin-

Ełk 

Berlin-

Gdynia 

Berlin-

Toruń 

K
o

s
tr

z
y
n

 

i 
K

rz
y
ż
 

272 km 561 km1) 

826 km3) 

506 km 375 km 

850 km4) 

F
ra

n
k
fu

rt
 

250 km 561 km1) 

841 km3) 

580 km1) 385 km1) 
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323 km 627 km1) 880 km3) 434 km 663 km 

1)przez Poznań, 2)przez Toruń, 3)przez Olsztyn, 4)przez Warszawę  

Źródło: Opracowanie własne 

Chociaż w 1987 zapowiadano elektryfikację linii do Gorzowa w ciągu jednego 

roku [29], miasto do dziś jest jedyną stolicą województwa w Polsce, która nie ma 

zelektryfikowanej trasy kolejowej [22]. Na przełomie 2017 i 2018 roku PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. zleciły opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla 

projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych 18 i 203 na odcinku Bydgoszcz - Piła - 
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Krzyż - Gorzów Wielkopolski - Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła - 

Kostrzyn” [11]. Dokumentacja przedprojektowa, czyli tzw. studium wykonalności, 

ma pokazać czy inwestycja mogłaby mieć sens oraz ewentualne efekty 

elektryfikacji. Jednak nie przesądza wcale o rozpoczęciu prac [22]. 

4. Producenci taboru 

Tabor kolejowy, który jest podstawowym czynnikiem produkcji kolei o charakterze 

poza infrastrukturalnym i bezpośrednio zaangażowanym w procesie przewozowym, 

dzielimy według różnych kategorii. Najbardziej istotnym dla tematu elektryfikacji jest 

podział na wagony towarowe, wagony osobowe i pojazdy trakcyjne [2], gdzie 

w szczególności interesujący jest ostatni z wymienionych typów pojazdów. 

W skład pojazdów trakcyjnych wchodzą lokomotywy, wagony silnikowe i zespoły 

trakcyjne. Przewoźnicy oczekują uzyskania możliwie wysokiego standardu usług 

w transporcie kolejowym, przy zachowaniu ekonomicznej racjonalności takiego 

przedsięwzięcia, a przede wszystkim niskiego poziomu kosztów eksploatacyjnych, 

umożliwiających skuteczną konkurencję na rynku usług transportowych. Sam tabor nie 

wystarcza. Musi on być połączony z infrastrukturą kolejową, która pozwoli na pełne 

wykorzystanie własności eksploatacyjnych taboru [1]. Poniżej przedstawiono pojazdy 

według rodzaju napędu, aby znaleźć wady i zalety konkretnych rozwiązań 

technologicznych. 

 
Rysunek 3. Pociąg dalekobieżny na stacji Gorzów Wielkopolski Wschodni.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.1. Pojazdy parowe 

Do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia na kolejach polskich była 

stosowana prawie wyłącznie trakcja parowa, która w latach późniejszych prawie 
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całkowicie została zastąpiona bardziej efektywną trakcją spalinową i elektryczną [2]. 

Dziś lokomotywy parowe prowadzą wyłącznie pociągi turystyczne.  

4.2. Spalinowe pojazdy trakcyjne 

Trakcja spalinowa obejmuje głównie przewozy regionalne, przewozy ładunków oraz 

pracę manewrową. Lokomotywy spalinowe wykorzystywane są w dość szerokim 

zakresie do prowadzenia pociągów gospodarczych i technologicznych o stosunkowo 

niewielkich masach. Masy pociągów towarowych w trakcji spalinowej mogą wynosić 

500–1200 t, a dla porównania w trakcji elektrycznej zawierają się w granicach 1000–

2000 t [1]. 

 

Rysunek 4. Pociąg towarowy w Gorzowie Wielkopolskim.  
Źródło: Opracowanie własne 

 

4.3. Elektryczne pojazdy trakcyjne 

Udział trakcji elektrycznej w przewozach wynosi obecnie ok. 92%. Trakcja 

elektryczna obejmuje przewozy międzyregionalne typu intercity i pospieszne, 

regionalne, obsługę aglomeracji miejskich i przewozy ładunków [1]. 

Nowoczesne zespoły trakcyjne cechują się wysoką prędkością handlową. 

Przy odległości przystanków 1000 m osiągają tę prędkość na poziomie 35-40 km/h. 

Wymaga to uzyskania przyspieszenia rozruchu 1,0-1,3 m/s2, opóźnienia hamowania 

1m/s2, oraz umożliwienia szybkiej wymiany podróżnych tak, aby czas postoju na 

przystanku nie przekraczał 30 s [1]. 
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Ze względu na potrzebę obsługi trakcyjnej linii poza granicami kraju w ostatnim 

okresie coraz większe zastosowanie znajdują lokomotywy wielosystemowe, 

umożliwiające przekraczanie granic poszczególnych zarządów kolejowych o różnych 

systemach zasilania trakcji elektrycznej [2].  

4.4. Wodorowe pojazdy trakcyjne   

Popularne stają się pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi. Stanowią alternatywę 

dla pociągów spalinowych w niezelektryfikowanym transporcie szynowym. Wodór 

i ogniwa paliwowe to idealne połączenie z punktu widzenia ochrony klimatu oraz 

rewolucji w energetyce i transporcie. Umożliwiają magazynowanie energii oraz bez 

emisyjny transport szynowy. Ich budowa jest wspierana, jako innowacyjne rozwiązanie 

[23]. Pojazdy wodorowe w pierwszym etapie wykorzystywane są w ruchu regionalnym, 

ale trwają już prace nad lokomotywami [24]. 

4.5. Hybrydowe pojazdy trakcyjne 

Ostatnio wśród taboru polskich przewoźników zaczęły pojawiać się lokomotywy 

elektryczne ze spalinowym silnikiem dojazdowym. Jest w nich zamontowany 

dodatkowo agregat prądotwórczy. Te pojazdy przez możliwość obsłużenia 

niezelektryfikowanej bocznicy, bez współpracy i oczekiwania na spalinową 

lokomotywę manewrową, są wykorzystywane w przewozach towarowych [20]. 

A w ciągu najbliższych lat będą kursować w Polsce pierwsze dwunapędowe 

spalinowo-elektryczne zespoły trakcyjne dla połączeń regionalnych w celu 

zmniejszenia liczby przesiadek [25]. 

5. Interesariusze elektryfikacji linii kolejowej 

Podstawowym kryterium elektryfikacji linii kolejowych jest przydatność elektryfikacji 

danej linii do realizacji aktualnych zadań przewozowych [6]. Interesariuszami 

elektryfikacji linii kolejowej są przede wszyscy korzystający z infrastruktury transportu 

kolejowego, a także podmioty, na które wpływa.  
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Rysunek 5. Pasażerowie na peronie 4 na stacji Gorzów Wielkopolski 
Źródło: Opracowanie własne 

 

5.1. Pasażerowie i mieszkańcy 

Obok ważnych walorów, takich jak skrócenie czasu jazdy pociągów, możliwość 

znacznego zwiększenia masy pociągów, elektryfikacja kolei jest również ważnym 

motorem życia społecznego kraju [6]. Udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym 

jest istotnym elementem w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce [8]. 

Dlatego przy analizie zasadności elektryfikacji linii kolejowej należy poznać opinie 

i potrzeby społeczności lokalnej. 

Obecnie wśród mieszków przyjęło się mówić o błędnym kole w transporcie 

kolejowym w Gorzowie Wielkopolskim: „Nie ma pasażerów, bo nie ma pociągów. 

Nie ma pociągów, bo nie ma elektryfikacji. Nie ma elektryfikacji, bo nie ma 

pasażerów…”.  

Mieszkańcy, często zrzeszeni w lokalnych stowarzyszeniach, próbują poprawić 

sytuację przez wpłyniecie na decyzję władz o elektryfikacji linii kolejowej Kostrzyn – 

Gorzów Wielkopolski – Krzyż.  
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Rysunek 6. Europejski Region Korytarza Modelowego od Berlina do Piły.  
Źródło: [3] 

W sierpniu 2015 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dało do konsultacji 

przygotowany projekt uchwały w sprawie ustanowienia "Krajowego Programu 

Kolejowego", który obejmował inwestycje kolejowe mające być wykonane 

do2023 roku. Podczas konsultacji zostało wysłanych ponad 945 formularzy poparcia 

elektryfikacji linii Kostrzyn – Krzyż [19]. 

Natomiast w konsultacjach publicznych do projektu zmiany uchwały w sprawie 

ustanowienia „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku” we wrześniu 2016 roku 

3 osoby zgłosiły potrzebę rozszerzenia zadania rewitalizacji linii kolejowej nr 203 na 

odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski o elektryfikację oraz zabezpieczenie środków 

finansowych na ten cel [4]. Mała frekwencja mogła być spowodowana słabą promocją 

konsultacji i brakiem uwzględnienia poprzednich uwag. 

Przedstawiciele samorządu starają się włączyć w działania mieszkańców i wspólnie 

lobbować. Przykładowo we wrześniu 2017 roku Sejmik Województwa Lubuskiego 

przyjął stanowisko, w którym zwraca się do ministerstwa i PKP PLK o wpisanie 

elektryfikacji linii 203 w Lubuskiem na listę zadań z gwarancją finansowania  [14]. 

W tym samym czasie gorzowska Rada Miasta przyjęła podobne stanowisko, 

że elektryfikacja linii kolejowej z Kostrzyna przez Gorzów do Krzyża powinna być 

potraktowana priorytetowo. W piśmie czytamy, że linia kolejowa nr 203 łączy północną 

stolicę lubuskiego z resztą kraju, a brak elektryfikacji powoduje marginalizacje tej 

części regionu i hamuje jego rozwój [13]. 
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5.2. Przedsiębiorstwa 

Elektryfikacja kolei spełnia ogromną rolę w życiu gospodarczym kraju [6]. 

Przedsiębiorcy skupieni w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym we wrześniu 2017 roku 

wysłali list do premiera, ministra infrastruktury i prezesa PKP PLK. Jednym głosem 

proszą w nim o elektryfikację linii kolejowej nr 203 na odcinku od Krzyża, poprzez 

Drezdenko, Santok do Gorzowa i dalej przez Bogdaniec i Witnicę do Kostrzyna.  

Brak elektryfikacji to poważne utrudnienie dla biznesu. Wiele firm, choćby ze strefy 

ekonomicznej z Gorzowa czy Kostrzyna, wybrałoby transport kolejowy, gdyby trasa 

była zelektryfikowana. List ma być czytelnym sygnałem od całego biznesowego 

środowiska. Sejmik skupia ponad 31 organizacji członkowskich, do których należy 

ponad 2500 podmiotów gospodarczych i ponad 220 organizacji pozarządowych [22]. 

5.3. Przewoźnicy  

Linia nr 203 łącząca Krzyż z Kostrzynem nad Odrą posiada największe potoki 

pasażerskie w połączeniach regionalnych na terenie województwa lubuskiego. 

Największa frekwencja występowała w 2014 roku na odcinku Gorzów Wielkopolski -

Sarbiewo (1500-1750 osób) [7]. W rozkładzie 2018/2019 jest 9 par pociągów relacji 

Kostrzyn – Krzyż, w tym 3 wydłużone do Poznania Głównego, oraz 1 relacji Gorzów 

Wielkopolski - Berlin Ostkreuz [5]. Liczba tych połączeń utrzymuje się na stałym 

poziomie. Kursy wykonywane są na przez Przewozy Regionalne (Polregio) na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego.  

 
Rysunek 7. Pociągi regionalne na stacji Kostrzyn.  

Źródło: Opracowanie własne 
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Przewoźnik nie posiada wystarczającej liczby spalinowych pojazdów, więc tabor to 

dwuczłonowe szynobusy udostępnione przez organizatora regionalnego transportu 

kolejowego w lubuskim [12], które sporadycznie jeżdżą w podwójnej trakcji. Bieżące 

utrzymanie pojazdów odbywa się w hali operatora kolejowego w Krzyżu, która 

częściowo wyłączana jest z eksploatacji [28]. 

Tabor jest niewystarczający na istniejące potoki pasażerów. Dlatego często brakuje 

miejsc dla podróżujących, albo warunki podróży są fatalne. W skrajnych sytuacjach 

nie wszyscy dostają się do szynobusu, chociaż mieli bilety [21]. Powoduje to 

rezygnację mieszkańców z transportu kolejowego, a przewoźnikowi odpływ klientów. 

Duża liczba podróżujących z Gorzowa Wlkp. w kierunku Krzyża spowodowana jest 

wykorzystaniem pociągów regionalnych w podróżach dalekobieżnych z przesiadką na 

stacji Krzyż [7]. Powodem jest mała liczba pociągów dalekobieżnych. Obecnie tylko 

z Gorzowa jeżdżą trzy [5], a w poprzednich latach było ich zero lub jeden.  

Spółka PKP Intercity, lider połączeń dalekobieżnych, tłumaczy się brakiem 

spalinowych lokomotyw. W 2015 roku powiększyła ich stan [27]. Lecz ich utrzymanie 

jest drogie, bo przewoźnik nieposiadający w regionie hali utrzymaniowej zleca to 

zadanie innym podmiotom. Jednocześnie lokomotywy są awaryjne i mają małą prace 

przewozową na krótkim odcinku linii [26].  

PKP Intercity” S.A. sugeruje, by w "Krajowym Programie Kolejowym" znalazła się 

elektryfikacja linii z Piły przez Krzyż i Gorzów aż do granicy w Kostrzynie. Elektryfikacja 

uzupełni lukę i pozwoli na uruchomienie pociągów relacji Bydgoszcz - Piła - Krzyż - 

Szczecin/Gorzów bez konieczności zmiany lokomotywy. Dzięki temu pojawi się 

oszczędność około 20-30 minut potrzebnych na zmianę lokomotywy [19]. 
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Rysunek 8. Skład pociągu pasażerskiego na stacji Gorzów Wielkopolski.  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Pociągami towarowymi przeważnie przewożona jest ropa naftowa z terminala 

w Wierzbnie, gaz płynny i siarka z kopalni w Barnówku, sprzęt wojskowy z Trzemeszna 

Lubuskiego oraz drewno i kruszywo. Wykorzystywane do tego są składy ciągnięte 

przez lokomotywy spalinowe lub elektryczne z dojazdowym silnikiem spalinowym. 

5.4. Zarządcy infrastruktury 

Z ekonomicznego punktu widzenia należałoby elektryfikować najpierw linie, które 

dałyby największe korzyści. Nieuzasadnione jest jednak elektryfikowanie linii 

położonych w różnych częściach sieci PKP tylko dlatego, że przyniosą one w danej 

chwili największe wpływy. Kolejność elektryfikacji linii musi uwzględniać ich ciągłość. 

Tworzenie oderwanych zelektryfikowanych odcinków jest szkodliwe ze względów 

eksploatacyjnych. [6] Odcinek linii kolejowej Krzyż – Kostrzyn z obydwu stron łączy się 

z liniami zelektryfikowanymi, więc stanowi w tym rozumieniu wąskie gardło.  
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Rysunek 9. Widok z kabiny maszynisty na linię kolejową nr 203.  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zarządca infrastruktury pobiera opłatę za korzystanie z infrastruktury kolejowej, 

która jest sumą kilku składników. W tym część stawki zależna jest od trakcji dla 

pociągów i manewrów prowadzonych trakcją elektryczną [9]. Co ma pokryć koszty 

utrzymania urządzeń elektrycznych trakcji kolejowej. 

Elektryfikacja odcinka linii kolejowej Krzyż – Kostrzyn pozwoliłaby na zapewnienie 

alternatywy dla linii Poznań-Berlin oraz Poznań-Szczecin. Jest to zwłaszcza ważne dla 

braku wystarczającej przepustowości stacji Rzepin oraz odcinka do przejścia 

granicznego, co sygnalizują przewoźnicy towarowi poruszający się po magistrali E20 

[4]. 

6. Podsumowanie  

Mobilność i dostępność to podstawowe warunki rozwoju gospodarczego 

we wszystkich regionach Europy. Rozwój międzynarodowej linii kolejowej przysłuży 

się nie tylko mobilności mieszkańców, ale też przyniesie pozytywne efekty 

w wielowymiarowej perspektywie. Poprawa i rozwój infrastruktury transportowej 

posłuży wzmocnieniu potencjału regionu. 
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Pomimo zwiększającej się dostępności pojazdów o alternatywnych źródłach energii 

elektryfikacja linii nadal może być uzasadniona. Zwłaszcza, gdy poprawia spójność 

sieci, a co za tym idzie zmniejsza koszty eksploatacji. 

Prognozowanie liczby pasażerów i przewożonych towarów po zrealizowanej 

inwestycji wymaga oddzielnych badań. Przyglądając się jednak zaangażowaniu 

mieszkańców i przedsiębiorstw z okolic linii kolejowej Krzyż–Kostrzyn można być 

pewnym zwiększenia ruchu, jeśli zostanie zaproponowana korzystna oferta. 

Elektryfikacja pozwoli na wzrost liczby połączeń kolejowych. W tym dalekobieżnych 

o wyższym standardzie, których brak jest obecnie bardzo uciążliwy. Jednocześnie 

zniweluje potrzebę zmiany lokomotywy, co zmniejszy czas podróży i koszty 

uruchomienia pociągu. Ułatwi przewoźnikom zapewnienie odpowiedniego taboru do 

potoków pasażerskich.  

Kolejnym argumentem są korzyści ochrony środowiska wynikające z eksploatacji 

trakcji elektrycznej. Elektryfikacja linii w rejonach szczególnej ochrony środowiska 

także jest czynnikiem uwzględnianym przy ustalaniu inwestycji. Natomiast linia 

kolejowa Krzyż–Kostrzyn przebiega wzdłuż terenu Natura 2000. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić zwrotu poniesionych kosztów na inwestycje 

elektryfikacji odcinka linii kolejowej Krzyż–Kostrzyn. Chociażby ze względu na wahania 

cen energii elektrycznej. Elektryfikacja tej linii jest jednak niezbędna ze względów 

społecznych. Pozwoli na zachowanie spójności kraju i rozwoju regionu oraz usprawni 

powiązania komunikacyjne. 
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Summary:  

Electrification of railway lines in Poland began from the lines from Warsaw to Otwock 

and from Warsaw to Pruszków in 1936. In contrast, a significant increase in routes with 

electric traction occurred from 1946, in the 90s of the twentieth century, to stop this 

practice. It is only a few years in Poland that we have noticed lines with a new traction 

network. In the past, however, electricity caused a departure from the era of steam 

locomotives and a reduction in the movement of diesel trains. Today, we have many 

vehicles available with alternative energy sources, such as hydrogen, battery, hybrid 

and natural gas. The importance of electrification of railway lines has changed its role 

for decades. Is there still a demand for it? Is it needed and justified? In this paper, 

the author looks for answers to these questions. Analyzes the given issue on the 

example of line 203 on the section Krzyż - Kostrzyn from the point of view ofinhabitants, 

infrastructure manager and cargo and passenger carriers. 
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