
Dlaczego szynobus?

Autobusy szynowe to lekkie wagony 
spalinowe s³u¿¹ce do obs³ugi ruchu 
pasa¿erskiego o niedu¿ym natê-
¿eniu. W porównaniu ze zwyk³ymi 
poci¹gami cechuj¹ siê wiêkszym 
przyspieszeniem oraz  prêdkoœci¹, a 
tak¿e mniejszym zu¿yciem paliwa.

Dziêki zastosowaniu elementów 
wykonanych z tworzyw sztucznych i 
typowych podzespo³ów wykorzysty-

wanych w przemyœle samochodo-
wym konstrukcja szynobusu jest 
znacznie l¿ejsza od klasycznego 
taboru kolejowego.

Historia szynobusów siêga okresu 
przedwojennego, jednak ich dyna-
miczny rozwój nast¹pi³ na pocz¹tku 
lat 50-tych XX wieku, gdy masowa 
motoryzacja zagrozi³a popularnoœci 
kolei lokalnych. Wprowadzenie 

autobusów szynowych do obs³ugi 
po³¹czeñ lokalnych pozwoli³o na 
znaczne obni¿enie kosztów produk-
cji i eksploatacji taboru. W wielu 
krajach europejskich wyprodukowa-
no tysi¹ce udanych pojazdów tego 
typu, umo¿liwiaj¹c stworzenie 
racjonalnej i atrakcyjnej dla pasa¿e-
rów oferty przewoŸników regional-
nych.

Zakupione dla województwa wielko-
polskiego ekonomiczne, nowoczesne 
szynobusy 218Ma serii SA132 pozwa-

laj¹ na optymalne rozwi¹zanie pro-
blemów transportu regionalnego w 
Wielkopolsce. Pojazdy te s¹ kli-
matyzowane i monitorowane. 
Osi¹gaj¹ prêdkoœæ eksploatacyjn¹ do 
120 km/h przy znakomitej dynamice 
jazdy. Pojazdy s¹ w pe³ni przy-
stosowane do obs³ugi pasa¿erów z 
ograniczeniami ruchowymi, w tym 
poruszaj¹cych siê na wózkach inwa-
lidzkich. Mieszcz¹ do 295 osób.
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niej do koñca marca 2008 roku 
szynobusy bêd¹ obs³ugiwaæ wszyst-
kie po³¹czenia regionalne dotych-
czas obs³ugiwane przez zestawy 
wagonowe i lokomotywy spalinowe. 
Zdecydowanie poprawi to jakoœæ 
po³¹czeñ kolejowych i przyczyni siê 
do zwiêkszenia spójnoœci regionu.

Dziêki realizacji projektu mo¿liwe 
bêdzie utrzymanie obecnej liczby 
deficytowych po³¹czeñ przez znacz-
ne obni¿enie kosztów przewozów 
pasa¿erskich. WyraŸnie polepszy siê 
komfort i bezpieczeñstwo podró¿o-
wania. Ograniczona zostanie tak¿e 
emisja spalin.

Kolejne inwestycje taborowe 
realizowane bêd¹ ze œrodków 
unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, w którym na zakup 
nowoczesnych elektrycznych zespo-
³ów trakcyjnych zabezpieczono 
kwotê 58,5 mln euro.

Czym jest SPOT?

Sektorowy Program Operacyjny 
Transport (SPOT) jest jednym z 
siedmiu programów wspomagaj¹-
cych rozwój gospodarki w ramach 
realizacji Podstaw Wsparcia Wspól-
noty w latach 2004-2006. Okreœla on  
kierunki, priorytety dzia³ania, a tak-
¿e wysokoœæ œrodków finansowych 
przeznaczonych na rozwój transpor-
tu w kraju. SPOT zosta³ zaakcepto-
wany przez Komisjê Europejsk¹ 29 
czerwca 2004 roku.

Realizacja projektów w ramach 
SPOT jest wspó³finansowana z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR). Wspó³finan-
sowanie obejmuje maksymalnie do 
75% kosztów kwalifikowanych, po-
zosta³a czêœæ kosztów jest pokry-
wana ze œrodków krajowych.
 
Jednym z dzia³añ realizowanych w 
ramach SPOT jest modernizacja linii 
kolejowych  miêdzy aglomeracjami 
miejskimi i w obrêbie aglomeracji. 
Jej celem jest usprawnienie obs³ugi 
pasa¿erskiej na tych obszarach przez 
rozbudowê infrastruktury kolejo-
wej. Ze wzglêdu na dostêpnoœæ 
œrodków pochodz¹cych zarówno z 
funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej, jak i z krajowych œrodków 
publicznych liczbê projektów, za 
pomoc¹ których dzia³anie to jest 
realizowane, ograniczono do dwóch 
rodzajów: modernizacji linii kole-
jowych i zakupu pasa¿erskiego 
taboru kolejowego.

Rozwi¹zanie dla Wielkopolski

Województwo wielkopolskie jako 
ustawowy organizator kolejowych 
regionalnych przewozów pasa¿er-
skich prowadzi kompleksowe dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do poprawy funkcjo-
nowania po³¹czeñ regionalnych. 
Chcemy, by podró¿ publicznymi 
œrodkami komunikacji by³a szybsza, 
tañsza, bardziej komfortowa i po 
prostu przyjemniejsza. Dlatego te¿ 
od roku 2002 wprowadzamy do 
eksploatacji nowoczesne szynobusy, 
które zastêpuj¹ przestarza³e, drogie 
w eksploatacji i nieprzyjazne dla 
œrodowiska lokomotywy spalinowe.

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci pozyskania 
funduszy unijnych z Sektorowego 
Programu Operacyjnego Transport, 
samorz¹d województwa wielko-
polskiego podj¹³ decyzjê o zakupie 
dodatkowych oœmiu autobusów 
szynowych przeznaczonych do 
przewozów regionalnych. NajpóŸ-
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Etap I - Promocja  projektu.

Wykonawca: 
Stowarzyszenie Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych
ul. Murna 3

61-771 Poznañ

Wartoœæ kontraktu: 61 000 PLN
Termin rozpoczêcia: 22.11.2006 r.
Planowany termin zakoñczenia:
 15.03.2007 r.

Etap II - Zadanie 1-8 - Zakup 8 sztuk 
autobusów szynowych.

Wykonawca: 
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 

Holding
ul. Zygmunta Augusta 11

85-082 Bydgoszcz

Wartoœæ kontraktu: 60 512 000 PLN
Termin rozpoczêcia: 22.12.2006 r.
Planowany termin zakoñczenia:
 29.02.2008 r.
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