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Szanowni Państwo,

przekazuję w Państwa ręce materiał informacyjny dotyczący sektora kolejowego w Polsce. 
Polska kolej stoi aktualnie w obliczu ogromnych zmian, których celem jest zwiększenie 
jej konkurencyjności i budowanie silnej pozycji rynkowej. Na inwestycje w ten sektor 
transportu mamy do dyspozycji największe w historii środki finansowe pochodzące 
ze źródeł UE. Poprzez modernizację linii kolejowych, zakup nowego taboru oraz remonty 
dworców kolejowych chcemy, by kolej była jeszcze bardziej przyjazna dla pasażerów, 
nowocześniejsza i bezpieczniejsza. Poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu 
jazdy, odnowa parku taborowego i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych 
to nasze niezmienne priorytety.

W prezentowanej broszurze znajdą Państwo podstawowe fakty na temat infrastruktury 
kolejowej w naszym kraju. Omówiono najważniejsze inwestycje na liniach i dworcach 
kolejowych. Równie istotne tematy dotyczą przewozów pasażerskich i towarowych oraz 
rozwoju transportu intermodalnego.

Jestem przekonany, że w efekcie podejmowanych działań polska kolej stanie się 
środkiem transportu, który będzie jeszcze chętniej wybierany przez pasażerów i klientów 
biznesowych. Co więcej, kolej po wielu latach ma realną szansę na skuteczne konkurowanie 
z transportem drogowym, a przez to może odgrywać znacznie większą rolę w rozwoju 
gospodarczym kraju.

Z poważaniem
Andrzej Adamczyk

MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Fot. MIB
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KOLEJ DZIŚ 

Infrastruktura kolejowa w Polsce 
Sieć kolejowa w Polsce, ze względu na położenie geograficzne, odgrywa ważną rolę w tranzytowych przewozach osób i towarów w Europie. Równo-
cześnie Polska jest miejscem, gdzie europejska sieć normalnotorowa 1435 mm styka się z siecią szerokotorową 1520 mm.
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Długość

19 214 km
ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

11 883 km 
DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH 
ZELEKTRYFIKOWANYCH

12 376 km 
LINIE O ZNACZENIU 
PAŃSTWOWYM

18 673 km
NORMALNOTOROWE

7331 km 
DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH 
NIEZELEKTRYFIKOWANYCH

6838 km 
POZOSTAŁE 
LINIE KOLEJOWE

541 km
SZEROKOTOROWE

Linie kolejowe w Polsce w 2016 r.

Struktura według stopnia elektryfikacji: Struktura według znaczenia: Struktura według rozstawu szyn:

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, stan na grudzień 2016 r.

Na długość eksploatowanych linii szerokotorowych składają się linie kolejowe trzech zarządców: PKP LHS (394,65 km), PKP PLK (142,1 km) oraz 
Euroterminalu Sławków (4,14 km).

Podstawowe dane dotyczące eksploatowanych linii
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PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Rodzaje kolejowych przewozów pasażerskich:

• międzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowalne),
• międzywojewódzkie,
• regionalne (aglomeracyjne).

Przewozy pasażerskie mogą być realizowane jako przewozy komercyjne (z inicjatywy i na wy-
łączne ryzyko ekonomiczne przewoźnika) oraz jako przewozy o charakterze użyteczności pu-
blicznej (na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z ich organizatorem 
działającym na danym obszarze).

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu te-
rytorialnego (gmina, powiat, województwo, związek międzygminny czy związek powiatów) 
albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego 
transportu zbiorowego na danym obszarze. Do zadań organizatora należy także planowanie 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim.

Rok 2016 był szczególny dla przewozów pasażerskich. Do użytku wprowadzono tabor 
o nowoczesnych parametrach, takich jak: komfort podróżowania, system informacji, dostęp 
do sieci wi-fi. Zarówno inwestycje taborowe, jak i przeprowadzone remonty infrastruktury 
umożliwiły uruchomienie nowych połączeń oraz zwiększenie częstotliwości kursowania 
w dotychczasowych relacjach. W 2016 r. PKP Intercity S.A. wprowadziło nowe połącze-
nia międzynarodowe. Na zamówienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa uruchomiono  
przewozy do Grodna (Białoruś) z Krakowa przez Warszawę i Białystok, a Koleje Ukra-
ińskie – we współpracy z PKP Intercity S.A. – na zasadach komercyjnych udostępniły 
pociąg relacji Przemyśl – Kijów przez Lwów. 

Dzięki poprawie jakości taboru i nowym połączeniom wyraźnie wzrosło zainteresowanie ko-
lejowymi przewozami pasażerskimi. W 2016 roku liczba osób korzystających z oferty kolei 
zwiększyła się o ponad 12 milionów w stosunku do 2015 roku.
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Liczba pasażerów w kolejowych 
przewozach pasażerskich 
W LATACH 2003–2016
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Liczba pasażerów 
(W TYS.) OGÓŁEM W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH PRZEJAZDÓW 

Fot. PKP Intercity S.A.

Inwestycja finansowana ze środków POIiŚ 2007–2013: Zakup taboru 
dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich 
– zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych

Źródło: UTK

13,17%
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14,31%
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Pozostali  
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Udział przewoźników pasażerskich w rynku  
według liczby pasażerów w 2016 r.
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Przejazdy 
międzynarodowe  
i transgraniczne

Przejazdy 
okazjonalne

2015 2016 2015/2016

244 336

33 367

151

251 611

114

14,18%

2455

38 099

2724

2,98%

10,95%

–23,86%



10

PRZEWOZY TOWAROWE

Struktura rynku przewozów towarowych 
WEDŁUG WYKONANEJ MASY W LATACH 2012–2016 
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W porównaniu do rynków innych krajów w Europie polski rynek kolejowych przewozów to-
warowych jest charakterystyczny, funkcjonuje na nim bowiem kilkudziesięciu przewoźników. 
W 2016 r. było to 69 spółek.

Trzech największych graczy to PKP Cargo, DB Cargo Polska i Lotos Kolej. Udział tych spółek 
w rynku w 2016 r. kształtował się na poziomie ponad 79%, a w 2015 r. wyniósł blisko 90%. 

Praca przewozowa w 2016 r. kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku wcześniej-
szym i wyniosła 50,6 mld tonokilometrów.

Działania, które służą poprawie jakości i zwiększają transportową dostępność kraju 
w układzie europejskim i lokalnym, mają ogromny wpływ także na wzrost konkurencyj-
ności transportu kolejowego w Polsce. 

Impulsem do dalszego rozwoju sektora będzie ewentualna decyzja o budowie krajowego 
systemu kolei dużych prędkości i wprowadzanie nowoczesnego taboru kolejowego. Dużym 
ułatwieniem dla podróżujących będzie również realizacja projektu „Wspólny Bilet”. To no-
woczesna usługa, która daje podróżnemu możliwość zakupu jednego biletu na cały przejazd 
koleją, niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika. Aby osiągnąć ten cel, konieczne będzie 
współdziałanie wszystkich przewoźników pasażerskich w Polsce.

Priorytetem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego i pełniejsze wykorzystanie 
potencjału kolei, mierzonego m.in. czasem przejazdu, komfortem podróży i poziomem 
bezpieczeństwa.

Źródło: UTK

Masa ładunków w kolejowych przewozach 
towarowych w latach 2010–2016 
(W MLD TON)

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016

22
2,2

22
4,822

8,9
23

3,2
23

1,324
9,2

23
5,3

Celem realizacji inwestycji 
w latach 2014–2020 jest poprawa 
konkurencyjności pasażerskiego 
transportu kolejowego. Zakłada się 
osiągnięcie do 2023 roku skrócenia 
średniego czasu przejazdu koleją dla 
50% połączeń pomiędzy ośrodkami 
wojewódzkimi.
Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu  
do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
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KOLEJ W PERSPEKTYWIE UE 2014–2020 
Zgodnie z podpisaną Umową Partnerstwa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Ko-
misją Europejską w perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 przewidziano na kolej 
kwotę 10,2 mld euro. Przeznaczenie tak znacznych środków na inwestycje kolejowe związa-
ne jest z priorytetami Komisji Europejskiej, określonymi w Białej Księdze, tj. z przechodzeniem 
na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i wzmacnianiem roli kolei w rozwoju 
zrównoważonego transportu.

Inwestycje kolejowe realizowane w latach 2014–2023 mogą uzyskać dofinansowanie 
ze środków europejskich w ramach następujących programów operacyjnych oraz instru-
mentów UE:

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ),
• Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF),
• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW),
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ)

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 przewidziano wsparcie 
inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, taboru kolejowego, systemów teleinforma-
tycznych i systemów sterowania ruchem kolejowym. Realizacja tych inwestycji możliwa jest 

Planowane efekty:
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
2014–2020 

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWANYCH  
LUB ZMODERNIZOWANYCH LINII KOLEJOWYCH

625 km

SKRÓCENIE ŚREDNIEGO 
CZASU PRZEJAZDU KOLEJĄ MIĘDZY 

OŚRODKAMI WOJEWÓDZKIMI 
(ŚREDNIO O 33%)

1h 50 min *

33%* Dokument Implementacyjny  
do Strategii Rozwoju Transportu  
do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

5 mld €

4,5 mld €   
NA LINIE KOLEJOWE{ 0,4 mld €  

NA TABOR

0,15 mld €   
NA DWORCE

Przewidziane środki z budżetu UE w ramach Funduszu Spójności
W MLD EURO

Planowane efekty:
PROGRAM OPERACYJNY
POLSKA WSCHODNIA  
2014–2020 

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWANYCH  
LUB ZMODERNIZOWANYCH LINII KOLEJOWYCH

548 km
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zarówno w działaniu poświęconym ściśle kolei (oś priorytetowa V), jak i innym obszarom 
(np. inwestycje dotyczące terminali intermodalnych będą realizowane w Osi priorytetowej III. 
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, zaś modernizacja linii kolejowych 
związanych z poprawą dostępu do portu kolejowego – ze środków dostępnych dla transportu 
morskiego). W Osi priorytetowej V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce zaplanowano 
wsparcie projektów dotyczących budowy, modernizacji, rehabilitacji linii kolejowych, prze-
budowy dworców kolejowych, zakupu i/lub modernizacji taboru kolejowego. Na te zadania 
z budżetu UE w ramach Funduszu Spójności przeznaczono kwotę ponad 5 mld euro, w tym 
prawie 4,5 mld euro na linie kolejowe, ponad 0,4 mld euro na tabor i 0,15 mld euro na dworce.

ZMIENIAMY POLSKĄ KOLEJ

Rekordowe pieniądze dla kolei 
Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych

„W obecnej perspektywie finansowej UE 
środki na inwestycje infrastrukturalne 
na kolei zostały niemal podwojone. 
Dla polskiego sektora kolejowego to ogromna szansa. 
Dofinansowanie otrzymują projekty zaakceptowane 
przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu 
„Łącząc Europę” (CEF) oraz projekty wyłonione w trybie 
pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia, znajdujące się w Wykazie 
Projektów Zidentyfikowanych. Na wsparcie ze środków 
unijnych mogą liczyć w szczególności inwestycje, 
które wzmacniają rolę transportu kolejowego 
i zwiększają jego atrakcyjność dla pasażerów. 
Priorytetem jest również poprawa bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym. Ponadto w POIiŚ środki 
na kolej są rozdysponowywane w drodze konkursów. 
CUPT uruchomił również konkursy na dofinansowanie 
inwestycji związanych z budową kolei aglomeracyjnej 
oraz projektów dotyczących zakupu lub modernizacji 
taboru do przewozów pasażerskich.” 

Fot. CUPT

Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) zastąpił dotychczasowy 
program TEN-T. Jest to instrument finansowy centralnie zarządzany przez Komisję Europejską 
(KE) i przeznaczony do wspierania projektów z sektora transportu, telekomunikacji i energii 
w ramach sieci transeuropejskiej (TEN-T). Dofinansowanie CEF przyznawane jest w drodze 
konkursów organizowanych przez KE. Część środków z ogólnej puli CEF na sektor transportu 
została zarezerwowana na wydatki wyłącznie w państwach członkowskich, które kwalifikują 
się do korzystania z Funduszu Spójności (tzw. koperty narodowe), i rozdysponowana na pod-
stawie specjalnych konkursów. Pula środków dostępna dla Polski to 4,14 mld euro, w tym 
na kolej ok. 3,3 mld euro. 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW)

Podstawowym założeniem POPW jest skierowanie środków na poprawę stanu sieci linii kole-
jowej w 5 województwach Polski Wschodniej, tj. w województwach: warmińsko-mazurskim, 
podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Chodzi o inwestycje w infrastrukturę 
liniową, elektryfikację wybranych linii, unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejo-
wym i systemów informacji pasażerskiej, a także budowę lub przebudowę obiektów obsługi 
podróżnych.

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej III POPW są finansowane z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przeznaczone na nią środki to ok. 330 mln euro.
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Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Na poziomie regionalnym środki na inwestycje kolejowe dostępne są w ramach 16  regio-
nalnych programów operacyjnych zarządzanych przez marszałków województw. Alokacja 
środków UE na zadania związane z rozwojem kolei jest różna w poszczególnych regionach. 
Zakłada się, że przy udziale funduszy UE realizowane będą projekty dotyczące rewitalizacji li-
nii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak również modernizacja lub zakup taboru 
kolejowego. 

Środki na inwestycje  
dostępne są w ramach

REGIONALNYCH PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH

POMORSKIE

ZACHODNIO-
-POMORSKIE

LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

ŁÓDZKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

16

Fot. PKP PLK S.A.
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KRAJOWY PROGRAM KOLEJOWY 
DO 2023 ROKU 

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 
z 15 września 2015 r. (aktualizacja w listopadzie 2016 r.). Dokument ten ustanawia ramy fi-
nansowe i warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych do 2023 r. 
Obejmuje wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których 
dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. KPK określa cele i priorytety in-
westycyjne oraz poziom i źródła niezbędnego finansowania. Na realizację projektów przewi-
dziano kwotę 66,4 mld zł. Program obejmuje wszystkie zadania planowane do sfinansowania 
z POIiŚ 2014–2020, CEF, POPW oraz RPO, a także z budżetu krajowego.

Wartość projektów w Krajowym Programie Kolejowym (w podziale na kategorie): 

• 116 projektów Funduszu Spójności (60 z perspektywy 2007–2013): 49,3 mld zł, 
• 9 projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 2,19 mld zł,
• 63 projekty Regionalnych Programów Operacyjnych  

(11 z perspektywy 2007–2013): 4,8 mln zł,
• 33 projekty krajowe (z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego): 10,05 mld zł.

Realizatorem i wykonawcą Programu jest zarządca narodowej sieci linii kolejowych – PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.), który jest największym beneficjentem środków 
UE w sektorze kolejowym. Szacuje się, że PKP PLK S.A. otrzyma unijne dofinansowania 
w wysokości 9,70 mld euro (z dostępnych 10,2 mld euro). 

21 inwestycji PKP PLK S.A. otrzymało łącznie 3,3 mld euro wsparcia w trzech naborach CEF.

Fot. PKP Intercity S.A.

Największym beneficjentem środków Unii Europejskiej w sektorze 
kolejowym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Cele Krajowego Programu Kolejowego 

Wzmocnienie efektywności transportu kolejowego:

• skrócenie czasu przejazdów pociągów na wszystkich liniach kolejowych zarządzanych 
przez PKP PLK S.A.,

• podniesienie przepustowości linii na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzy-
staniu przepustowości,

• wydłużenie odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich 
z prędkością powyżej 160 km/h,

• zwiększenie długości linii z dopuszczalnym naciskiem osiowym ≥ 221 kN,
• wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, 

Szczecinie i Świnoujściu.

Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego:

• wydłużenie linii kolejowych wyposażonych w ERTMS/ETCS,
• zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych i zmodernizowanych przejazdów kolejowych,
• zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg 

w jednym poziomie.

Poprawa jakości w przewozach pasażerskich i towarowych:

• zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości po-
ruszania się z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1300/2014 z 18 listopada 2014 r.,

• wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi 
co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h,

• wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A., 
• wzrost masy przewiezionych towarów,
• wzrost prędkości kursowania pociągów towarowych na sieci linii kolejowych zarządza-

nych przez PKP PLK S.A.,
• wzrost prędkości kursowania pociągów towarowych na terenie aglomeracji śląskiej,
• wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach ko-

lejowych ogółem.

WZMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI 
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

POPRAWA JAKOŚCI W PRZEWOZACH 
PASAŻERSKICH I TOWAROWYCH

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA 
FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO
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Najważniejsze inwestycje Krajowego Programu Kolejowego:

• kontynuacja prac w korytarzach CE 30, E 20/CE 20, E 59/CE 59, E 65/CE 65, E 75, a także 
w korytarzach stanowiących połączenia międzynarodowe,

• poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe,
• poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in. zapewniających 

ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających do-
stęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu,

• zabudowa ERTMS/ETCS na 2000 km linii,
• poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji,
• inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej”,
• zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury, w tym wdrażanie ERTMS.

Źródło: PKP PLK S.A.

Wskaźniki realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

*) wartość wskaźnika nie została wyszczególniona, gdyż projekty były głównie w fazie przygotowawczej

Długość przebudowanych linii kolejowych 

Długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów 
pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h

Długość linii kolejowych, na których 
zabudowano ERTMS/ETCS 

Średnia prędkość kursowania pociągów 
towarowych na sieci linii PKP PLK S.A.

Ośrodki wojewódzkie połączone liniami kolejowymi 
zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości 
kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h

Jednostka miaryWskaźnik Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2023 r.

km

km
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liczba
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250 350

km
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Mapa projektów inwestycyjnych 
objętych Krajowym Programem Kolejowym 

Źródło: PKP PLK S.A.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ)
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – 
Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo

BENEFICJENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: OK. 2,13 MLD ZŁ*
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1,63 MLD ZŁ*

TERMIN REALIZACJI: 2018–2022

Inwestycja jest realizowana ze środków POIiŚ 2014–2020 na linii C-E 65 (odcinek Chorzów 
Batory – Zduńska Wola Karsznice, stanowiący południową część korytarza C-E 65 o długości 
164,312 km).

Zakres inwestycji:
• wykonanie nawierzchni torowej i wzmocnienie podtorza, 
• kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej, 
• budowa skrzyżowań dwupoziomowych – w szczególności w obrębie stacji, 
• zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
• prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Planowane efekty:
• likwidacja ograniczeń prędkości i podniesienie prędkości dla pociągów towarowych 

do 120 km/h, a dla pociągów pasażerskich do 140 km/h,
• poprawa przepustowości linii kolejowej,
• stworzenie funkcjonalnego korytarza towarowego, będącego trzonem przewozów towa-

rowych w kraju,
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, bezpieczeństwa 

podróżnych, przewożonych towarów oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,
• zapewnienie interoperacyjności kolei.

PRZYKŁADY REALIZACJI  
KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO 

1

Źródło: PKP PLK S.A.

* dane zgodne z projektem Szczegółowego Planu Realizacji Krajowego 
Programu Kolejowego z sierpnia 2017 r.
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW)
Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów 
wraz z elektryfikacją

BENEFICJENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 462 MLN ZŁ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 393 MLN ZŁ

TERMIN REALIZACJI: 2017–2020

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim i podkarpackim. Jej realizacja umoż-
liwi zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej zarówno dla prze-
wozów towarowych, jak i pasażerskich. Planowanym do osiągnięcia efektem projektu będzie 
także skierowanie znaczącego ruchu pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka 
do Elektrowni Połaniec.

Długość linii to ponad 105 km, z czego 2,3 km należy do Transeuropejskiej Sieci Transporto-
wej (TEN-T).

Planowane efekty:
• zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży,
• zwiększenie bezpieczeństwa przewozu ładunków i podróżnych,
• infrastruktura kolejowa bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami,
• przebudowane perony na stacjach i przystankach oraz nowe przystanki w Charzewicach 

i Zaklikowie,
• wyższy poziom bezpieczeństwa – przebudowa blisko 80 przejazdów kolejowo-drogo-

wych, ponad 20 z nich uzyska nowe urządzenia i zabezpieczenia, m.in. samoczynną 
sygnalizację przejazdową (SSP),

• 11 przejść dla pieszych z dojściem do peronów.

2

Fot. PKP PLK S.A.

Projekt realizowany ze środków POPW 2014-2020: Prace na liniach 
kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów 

wraz z elektryfikacją



21
ZMIENIAMY POLSKĄ KOLEJ

Instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b 

BENEFICJENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2,25 MLD ZŁ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1,75 MLD ZŁ

TERMIN REALIZACJI: 2015–2020

Inwestycja jest kolejnym etapem projektu globalnego, polegającym na modernizacji linii kole-
jowej E 30, w zakresie robót zasadniczych na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny 
Towarowy oraz w zakresie robót sygnalizacyjnych na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno 
Szczakowa – Kraków Główny Towarowy: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia i LCS Kra-
ków Mydlniki. Modernizacja odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Głów-
ny Towarowy ma dostosować linię E 30 do warunków technicznych wynikających z umów 
AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynaro-
dowych liniach kolejowych transportu kombinowanego). 

Linia przeznaczona będzie dla pociągów pasażerskich poruszających się z prędkością 
160 km/h oraz pociągów towarowych prowadzonych z prędkością 120 km/h. Zmodernizo-
wana zostanie infrastruktura kolejowa we wszystkich zakresach. Dotyczy to układu geome-
trycznego torów, peronów, obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej oraz zabezpieczeń zwią-
zanych z ochroną środowiska i pozostałej infrastruktury.

3

Fot. PKP PLK S.A.

Skrócenie czasu podróży oraz czasu przewozu ładunków, 
zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa komfortu obsługi pasażerów 
na zmodernizowanych peronach to załaożenia projektu Modernizacji 
linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b 
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Pierwszy zakończony projekt CEF
Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację 
przejazdów w poziomie szyn oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych

BENEFICJENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 17,51 MLN ZŁ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 14,90 MLN ZŁ

TERMIN REALIZACJI: 2014–2016

Projekt objął prace modernizacyjne na linii kolejowej E 65 stanowiącej część korytarza sieci 
bazowej Bałtyk – Adriatyk. Prace przeprowadzone zostały na przecięciu Centralnej Magistrali 
Kolejowej (linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie) z drogami zlokalizowanymi w połu-
dniowej Polsce.

Zakres inwestycji:
• likwidacja przejazdu kolejowego na km 127, 190 linii E 65 na odcinku Grodzisk Mazo-

wiecki – Katowice na przecięciu linii z drogą rejonową nr 395 Ruda Pilczycka – Czermno 
oraz budowa wiaduktu drogowego,

• likwidacja przejazdu kolejowego na km 147, 584 linii E 65 na odcinku Grodzisk Mazo-
wiecki – Katowice na przecięciu linii z drogą lokalną nr 004420 Zabrodzie – Jamskie oraz 
budowa wiaduktu drogowego.

Efekty:
• zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie kolizyjnych skrzyżowań dróg 

kołowych z drogami kolejowymi oraz zastąpienie ich dwupoziomowymi bezkolizyjnymi 
skrzyżowaniami,

• wzrost wydajności linii poprzez zlikwidowanie punktowego zmniejszenia jej prędkości, 
• zmniejszenie kosztów eksploatacji. 

4

Fot. PKP PLK S.A.

Na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Katowice przebudowano dwa 
jednopoziomowe skrzyżowania kolejowo-drogowe na skrzyżowania 

dwupoziomowe (wiadukty drogowe) 
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PROGRAM MODERNIZACJI DWORCÓW 
KOLEJOWYCH 
W Polsce są czynne 632 dworce kolejowe. PKP S.A. zarządza 574 dworcami, pozostały-
mi zaś – samorządy terytorialne, spółki komunalne, TBS, PKP PLK S.A. oraz inne podmio-
ty. Dworce, których gospodarzem jest PKP S.A., są podzielone na różne kategorie, zależnie 
od funkcji, jakie spełniają w systemie transportowym. 

Kategorie dworców

PREMIUM:
• dworzec w dużym mieście, obsługujący ruch międzynarodowy, międzywojewódzki i regio-

nalny, 
• ważny węzeł komunikacyjny na poziomie krajowym, postrzegany jako wizytówka kraju 

lub miasta, 
• obiekt oferujący podróżnym szereg usług komercyjnych (np. gastronomia, prasa, bankomat, 

punkt wypożyczania samochodu, przestrzeń do zabaw dla dzieci), 

WOJEWÓDZKI:
• dworzec w dużym mieście, obsługujący ruch międzynarodowy, międzywojewódzki i regio-

nalny,
• ważny węzeł komunikacyjny na poziomie międzywojewódzkim, postrzegany jako wizytów-

ka miasta lub regionu,
• obiekt oferujący podróżnym podstawowe usługi (np. gastronomia, prasa, bankomat),

 Fot. PKP S.A.

Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Wrocław 
Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej to projekt 
zrealizowany ze środków POIiŚ 2007–2013

DWORZEC PREMIUM

DWORZEC WOJEWÓDZKI
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REGIONALNY:
• dworzec w małym mieście, obsługujący głównie ruch regionalny i lokalny,
• ważny węzeł komunikacyjny na poziomie gminy i województwa,

AGLOMERACYJNY:
• dworzec obsługujący codzienny ruch lokalny, oddalony od centrum dużego miasta nie wię-

cej niż 50 km,
• ważny węzeł komunikacyjny na poziomie aglomeracji,
• obiekt bez funkcji komercyjnych,

LOKALNY:
• dworzec o niewielkim potencjale rozwoju ruchu kolejowego, z którego korzystają osoby po-

dróżujące systematycznie do większych miast (do pracy, szkoły),
• minimalny standard usług na peronie stacji,

TURYSTYCZNY:
• dworzec w małym mieście lub poza miastem, obsługujący ruch międzynarodowy, między-

wojewódzki, regionalny i lokalny,
• ważny węzeł komunikacyjny w sezonie turystycznym,
• dworzec, który może stanowić wizytówkę miasta.

DWORZEC REGIONALNY

DWORZEC AGLOMERACYJNY

DWORZEC LOKALNY

DWORZEC TURYSTYCZNY
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Fot. PKP S.A. 

Ze środków POIiŚ 2007–2013 wybudowano zintegrowane centrum 
komunikacyjne w Bydgoszczy

Struktura dworców w Polsce

(stan na 5 kwietnia 2017 r.)
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„Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023”, realizowany przez PKP S.A., zakłada 
modernizację 464 dworców kolejowych na terenie Polski, z czego 172 są wpisane na listę 
dworców do zmodernizowania do 2021 roku.

Nowe dworce spełniać będą najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonal-
ności, także dzięki wdrożeniu rozwiązań dostosowujących je do potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności. 

Źródła finansowania dworców: 
• środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
• budżet państwa,
• środki własne PKP S.A., w tym kredytowe. 

Prowadzenie działań inwestycyjnych na dworcach kolejowych uwarunkowane jest 
dostępnością źródeł finansowania. W aktualnym Wykazie Projektów Zidentyfikowanych 
POIiŚ 2014–2020 ujęto 12 grup projektów PKP S.A. (122 dworce), których łączna 
szacunkowa wartość wynosi 1,03 mld zł. 

Fot. PKP S.A. 

Przebudowę kompleksu dworcowego Gliwice zrealizowano ze środków 
POIiŚ 2007–2013

Fot. PKP S.A. 

Ze środków POIiŚ 2007–2013 przebudowano budynek dworca kolejo-
wego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo – peronową

Fot. PKP S.A. 

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim 
transportem publicznym to projekt realizowany z POIiŚ 2007–2013 60%   

ŚRODKI UE

21%   
BUDŻET PAŃSTWA

19%   
INNE ŚRODKI 
(FUNDUSZE WŁASNE, KREDYTY)

Struktura finansowania Programu Inwestycji Dworcowych 
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Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa

BENEFICJENT: PKP S.A.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 176,55 MLN ZŁ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 122 MLN ZŁ 

TERMIN REALIZACJI: 2017–2020

Projekt prowadzony bez ingerencji w układ stacyjny obejmuje budowę nowego dworca 
w Pomiechówku oraz modernizację 10 dworców kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, 
Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Susz, Szymankowo, Tczew, Mława 
Miasto. 

Linia kolejowa nr 9 jest częścią zmodernizowanego Transeuropejskiego Korytarza Trans-
portowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Gdynia Główna Osobowa. Projekt poprawi komfort i jakość obsługi podróżnych, przyczyni 
się do likwidacji barier oraz dostosuje infrastrukturę dworcową do potrzeb osób z ograniczoną 
mobilnością. 

!

Fot. PKP S.A.

Kompleks dworcowy Gdynia Główna przebudowano ze środków 
POIiŚ 2007–2013. Z funduszy unijnych w ramach POIiŚ 2014–2020 
planowana jest modernizacja dworców przy linii kolejowej nr 9 
na odcinku Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa

PRZYKŁAD INWESTYCJI
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PROGRAM WYMIANY TABORU 
KOLEJOWEGO 
Proces wzmocnienia roli kolei w systemie transportowym kraju dotyczy nie tylko inwestycji 
w infrastrukturę kolejową, ale także zakupów i modernizacji taboru. Realizowany przez 
przewoźników i organizatorów przewozów program wymiany taboru kolejowego powoduje, 
że stan taboru systematycznie się poprawia. 
W perspektywie UE 2007–2013 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko zrealizowano 14 projektów, które dotyczyły modernizacji/zakupu taboru 
kolejowego przeznaczonego do połączeń o zasięgu międzyregionalnym. 
Łączna wartość tych projektów wyniosła 6,3 mld zł, z czego dofinansowanie z UE 
to 2,7 mld zł. Zakupiono lub zmodernizowano 440 jednostek taboru. 
Ponadto w sektorze przewozów aglomeracyjnych zrealizowano 14 projektów taborowych 
o wartości 3,3 mld zł z dofinansowaniem UE w wysokości ok. 2,1 mld zł.

Efektem prowadzonych działań jest znacząca poprawa komfortu i bezpieczeństwa oraz 
zwiększenie oferty przewozowej. 
W perspektywie UE 2014–2020 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na modernizację/zakup taboru przeznaczonego do połączeń międzyregional-
nych oraz aglomeracyjnych przewidziano 1,9 mld zł. Uzupełnieniem inwestycji w tym za-
kresie są przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
poszczególnych województw. Są to inwestycje o charakterze regionalnym.
Ze środków POIiŚ planowane jest pozyskanie blisko 400 nowych/zmodernizowanych jedno-
stek taboru. Projekty będą wybierane w trybie konkursowym w ramach działań 5.1 (Rozwój 
kolejowej sieci TEN-T) i 5.2 (Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).

Efekty projektów dotyczących zakupu/modernizacji taboru kolejowego:
• uzupełnienie szerokiego zakresu prac modernizacyjnych infrastruktury kolejowej, 
• uatrakcyjnienie transportu kolejowego poprzez zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa,
• polepszenie oferty przewozowej, 
• zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
• stworzenie niskoemisyjnej alternatywy dla transportu drogowego. 

Fot. PKP Intercity S.A.

Projekt pn. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP 
Intercity S.A. Etap II zrealizowano ze środków POIiŚ 2007–2013

Fot. PKP Intercity S.A.

Ze środków POIiŚ 2007–2013 zakupiono i zmodernizowano  
261 wagonów oraz 35 lokomotyw
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ROZWÓJ TRANSPORTU 
INTERMODALNEGO
Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, rok 2016 był rekordowy dla przewozów 
intermodalnych realizowanych transportem kolejowym. Masa przewiezionych towarów wzrosła 
blisko o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim, a przewoźnicy kolejowi przetransportowali re-
kordową liczbę jednostek ładunkowych: prawie 951 tys. sztuk, w tym niemal 917 tys. kontenerów.
Atrakcyjne warunki i inwestycje w rozwój transportu intermodalnego w Polsce zachęcą do-
datkowo do korzystania z tej formy przewozu i wpłyną na jeszcze większy wzrost udziału 
masy ładunków transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewożonej trans-
portem kolejowym.
W ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych 
i połączeń multimodalnych POIiŚ 2014–2020 przewiduje się finansowanie projektów 
z zakresu transportu intermodalnego. 
Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym. Kwota środków prze-
znaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 mld zł. Maksymalny poziom unijnego dofi-
nansowania to 50% wydatków kwalifikowanych. 

Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 dofinansowanie można uzyskać na projekty polegające na: 

• budowie lub przebudowie infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położo-
nych w centrach logistycznych i portach morskich wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejo-
wą (w tym bocznice)/drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogo-
wą wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń obcych, 

• zakupie lub modernizacji urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,  
w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lo-
komotyw manewrowych, 

• zakupie lub modernizacji systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramo-
wania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatków na ich wdrożenie, 

• zakupie lub modernizacji taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych oraz specjali-
stycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy). 

Istnieje możliwość realizacji projektów, które łączą wyżej wymienione typy.

Więcej środków na transport intermodalny 
Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych

„Unijne wsparcie przyspieszy rozwój transportu 
intermodalnego w Polsce. Miliard złotych 
to pula środków, które zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie najlepszych projektów. Potencjał 
rynku intermodalnego jest obecnie bardzo duży. 
Jego rozwojowi sprzyjają fundusze unijne oraz 
znakomite położenie Polski na przecięciu dwóch 
spośród dziewięciu korytarzy z sieci TEN-T 
(korytarz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, 
Morze Północne – Morze Bałtyckie).” 

Fot. CUPT

Fot. DCT Gdańsk S.A.

Ze Środków POIiŚ 2007–2013 sfinansowany został projekt 
pn. Budowa Terminalu Etap II: Rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – 
DCT Gdańsk Bramą do Europy Środkowej
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BENEFICJENT

MINISTERSTWO
FINANSÓW

instytucja audytowa

     

MINISTERSTWO
ROZWOJU

instytucja zarządzająca
w systemie wdrażania
Funduszy Europejskich

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY 
I BUDOWNICTWA

instytucja nadzorująca CUPT

KOMISJA EUROPEJSKA

JAKO INSTYTUCJA 
POŚREDNICZĄCA

POIiŚ 2014-2020
POPW 2014-2020

JAKO INSTYTUCJA
WDRAŻAJĄCA
POIiŚ 2007-2013
CEF 2014-2020

CUPT w systemie dystrybucji środków 
unijnych na inwestycje transportowe

ROLA CUPT 
od przygotowania wniosku po realizację 

Jesteśmy blisko
beneficjenta
i projektu – każdy
złożony projekt  
ma swojego  
opiekuna w CUPT

Identyfikujemy, 
analizujemy zagrożenia 
i potencjalne bariery 
w realizacji projektu 
– szybka eliminacja 
ewentualnych przeszkód 
w realizacji projektu

Współpracujemy
z beneficjentem –
doradzając mu
na każdym etapie
realizacji projektu

Oceniamy wnioski
o dofinansowanie  
– projekty 
indywidualne
i konkursowe

2 3 4

567

8 9 10 11

Wspieramy potencjał
beneficjentów 
– szkolenia, 
spotkania robocze, 
strona www CUPT,
Biuletyn CUPT

Realizujemy
wizyty
monitoringowe
w miejscu
realizacji 
projektu

Realizujemy
zadania
z zakresu
ewaluacji
w sektorze
transportu

Monitorujemy
postępy
w realizacji
projektu

Rozliczamy 
poszczególne  
etapy inwestycji
– weryfikacja 
wniosków 
o płatność

Kontrolujemy prawidłowość
wydatkowania środków
unijnych – kontrola ex-ante 
dokumentacji przetargowej, 
kontrola ex-post zamówień
publicznych, kontrola
projektu na miejscu

Prowadzimy
okresową
sprawozdawczość

1
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Fot. MIB

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ MIB 

Szanowni Państwo,
rolą sektora kolejowego w systemie transportowym kraju jest zapewnienie sprawnej 
infrastruktury obsługującej sieć niezawodnych połączeń w ruchu pasażerskim i towarowym. 
Działania resortu infrastruktury ukierunkowane są na poprawę warunków funkcjonowania 
przewoźników kolejowych oraz zwiększenie dostępności transportu kolejowego.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają też realizowane na sieci kolejowej 
inwestycje związane z podnoszeniem prędkości pociągów i dopuszczalnego nacisku, 
a także elektryfikacja wybranych odcinków linii kolejowych. 
W celu utrzymania pozytywnych efektów zmodernizowanej sieci kolejowej podejmowane 
są działania mające na celu zapewnienie stabilnego finansowania prac remontowo-
-utrzymaniowych w perspektywie wieloletniej. Dzięki takiemu podejściu poprawi się 
efektywność zarządców i jakość świadczonych przez nich usług. 
Odpowiadając na potrzeby rynku, konieczne jest także kontynuowanie działań stwarzających 
dogodne warunki do rozwoju transportu towarów koleją. Pozwoli to na wykorzystanie 
położenia Polski w centrum Europy i na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych. 
W tym przypadku istotna jest także rola Polski w strukturach korytarzy towarowych oraz 
udział w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku. 
Chciałbym również podkreślić rolę przewozów intermodalnych, które należą do obszarów 
rynku kolejowego o największej dynamice wzrostu i wciąż istniejącym potencjalne rozwoju. 
Strategia rządu przewiduje podejmowanie kolejnych kierunków interwencji, które utrwalą 
pozytywny trend. 
Transport kolejowy potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, które zapewnią wzrost przewagi 
konkurencyjnej kolei, poprawią poziom bezpieczeństwa, zwiększą komfort podróży, jakość 
dostaw towarów oraz utrwalą prośrodowiskowy charakter tego segmentu transportu. 
Wierzę, że podejmowane działania przyczynią się do poprawy tego stanu rzeczy.

Z poważaniem
Andrzej Bittel

PODSEKRETARZ STANU
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
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Centrum Unijnych Projektów Transportowych   
PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA

TEL. 22 262 05 00, FAX 22 262 05 01

CUPT@CUPT.GOV.PL

WWW.CUPT.GOV.PL

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6, 00-928 WARSZAWA

TEL. 22 630 10 00

KANCELARIA@MIB.GOV.PL

WWW.MIB.GOV.PL

Broszura wydana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa


