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Od Ministra Andrzeja Adamczyka
Szanowni Państwo,

rolą sektora kolejowego w systemie transportowym kraju jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury, 
obsługującej sieć niezawodnych połączeń w ruchu pasażerskim i towarowym. 

Polska kolej stoi aktualnie w obliczu zmian, które zwiększą jej konkurencyjność oraz zbudują silną pozycję 
rynkową. Na inwestycje w ten sektor transportu mamy do dyspozycji największe w historii środki finansowe 
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Mając na celu takie zadania jak modernizacja linii kolejowych, zakup 
nowego taboru oraz remonty dworców kolejowych  chcemy, aby kolej była jeszcze bardziej przyjazna dla 
pasażerów, nowocześniejsza i bezpieczniejsza. Poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu przejazdów 
pociągów, inwestycje w rozwiązania informatyczne, odnowa parku taborowego i dostosowanie go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych to nasze niezmienne priorytety. 

W publikacji znajdą Państwo podstawowe fakty na temat infrastruktury kolejowej w Polsce. Przedstawiamy 
w niej informacje na temat inwestycji na liniach, dworcach kolejowych i przystankach. Równie istotne tematy 
dotyczą przewozów pasażerskich i towarowych oraz rozwoju transportu intermodalnego. Zwłaszcza ten 
ostatni rodzaj przewozów ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju, co związane jest m.in. ze wzrostem 
przeładunków w portach morskich i rozbudową infrastruktury transportowej. 

Jestem przekonany, że dzięki prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury działaniom polska kolej stanie się 
środkiem transportu, który będzie jeszcze chętniej wybierany przez pasażerów i klientów biznesowych. Ambitne 
programy reform w sektorze transportu kolejowego sprawią, że kolej stanie się prężnie funkcjonującą dziedziną 
gospodarki. Transport kolejowy wdraża obecnie nowoczesne rozwiązania, które mają na celu zapewnienie 
konkurencyjność kolei, dalszą poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu podróżowania, podniesienie 
jakości dostaw towarów oraz utrwalenie ekologicznego charakteru tego segmentu transportu.

Cieszę się, że w Europejskim Roku Kolei mogę się z Państwem spotkać i przybliżyć najważniejsze zdania, które 
są obecnie realizowane na polskich torach. Takie wydarzenia jak Europejski Rok Kolei oraz 14. Międzynarodowe 
Targi Kolejowe TRAKO 2021 są idealnym narzędziem do promocji, edukacji i budowania pozytywnego 
wizerunku kolei w społeczeństwie.

Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury

zdj. Ministerstwo 
Infrastruktury
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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. 
Równocześnie Polska jest miejscem, gdzie europejska sieć normalnotorowa 1435 mm styka się z siecią szerokotorową 1520 mm.

Podstawowe dane dotyczące eksploatowanych linii

Źródło: UTK, dane za 2020 r.

Linie kolejowe w Polsce w 2020 r.
Struktura według stopnia elektryfikacji: 12 048,3 km (61,9%) – długość linii kolejowych zelektryfikowanych,  
7 412,2 km (38,1%) – długość linii kolejowych niezelektryfikowanych.
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Przewozy pasażerskie
Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wykonują licencjonowani przewoźnicy kolejowi. 
Mogą one być prowadzone w ramach: 

służby publicznej;  przewozów komercyjnych;  przewozów okazjonalnych.

Kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w ramach służby publicznej są wykonywane 
na zlecenie 18 organizatorów publicznego transportu zbiorowego na podstawie umów 
o świadczenie usług publicznych: ministra właściwego ds. transportu, marszałków 
województw i prezydenta m.st. Warszawy. 

Oprócz przewozów realizowanych w ramach służby publicznej operatorzy mogą 
wykonywać przewozy komercyjne na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego 
dostępu. Są to relacje, na które przewoźnik nie otrzymuje dofinansowania w przypadku 
niewystarczających wpływów z biletów.

Operatorzy kolejowi realizują także przewozy okazjonalne, czyli jednorazowy transport 
pasażerski wykonywany na danej linii poza obowiązującymi umowami o świadczenie 
usług publicznych lub poza połączeniami oferowanymi na podstawie decyzji o przyznaniu 
otwartego dostępu. Realizacja takiego przewozu powinna wynikać z potrzeby zapewnienia 
komunikacji związanej z wydarzeniem, takim jak festiwal, mecz, koncert, zjazd lub inna 
impreza masowa. Może wynikać także z realizacji umowy transportowej związanej 
z wyjazdem biznesowym, integracyjnym, kolonijnym itd.

Po latach stopniowych wzrostów sektor przewozów pasażerskich odnotował największy 
w historii publikacji danych spadek liczby podróżnych. W porównaniu z rekordowym 
w ostatnich latach 2019 r. liczba pasażerów była mniejsza o 126,7 mln, co oznacza spadek 
o blisko 38%. Rok 2020 charakteryzował się bardzo dużym zróżnicowaniem wyników 
i oferty przewozowej w poszczególnych miesiącach.

Pierwsze dwa miesiące wskazywały na dalszy trend wzrostu liczby pasażerów kolei. Na 
liczbę podróżujących w tym czasie miał wpływ okres świąteczny, ferie zimowe, ale również 
mniejszej liczby dni w lutym. W styczniu i lutym wzrosty liczby pasażerów w porównaniu 
do 2019 r. wyniosły odpowiednio o ponad 2 mln (7,6%) i 2,3 mln (9,3%). Jednakże 

Struktura torów kolejowych eksploatowanych w Polsce  

w latach 2017-2020 wg dopuszczalnych prędkości (w km/h)

Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich 

w latach 2008–2020

Źródło: UTK
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trend ten został znacząco spowolniony w marcu. W połowie tego 
miesiąca widoczny był już wpływ działań mających zapobiegać 
rozpowszechnianiu się COVID-19. Zaczęto wtedy wprowadzać także 
ograniczenia w funkcjonowaniu połączeń międzynarodowych, które 
zostały zawieszone lub skrócone tylko do obszaru Polski.

Od maja do września liczba pasażerów powoli, ale systematycznie 
rosła, a okres od lipca do września był dla przewozów pasażerskich 
czasem pewnej stabilizacji. W tym okresie funkcjonowały m.in. 
wakacyjne połączenia sezonowe, został przywrócony ruch 
międzynarodowy. Wynik wrześniowy – blisko 22 mln pasażerów był 
najlepszym od początku pandemii. Ostatni kwartał oznaczał powrót 
ograniczeń związanych ze zwiększoną liczbą wykrytych przypadków 
koronawirusa. Czynnik ten doprowadził do kolejnych spadków liczby 
korzystających z usług kolei i mniejszego zainteresowania usługami 
pasażerskiego transportu kolejowego.

Największa liczba pasażerów skorzystała z usług POLREGIO, które 
często zapewniało najbardziej stabilną ofertę przewozową w regionach, 
biorąc pod uwagę zawieszenie prywatnej komunikacji autobusowej. 
Przewoźnik ten realizował również połączenia transgraniczne we 
współpracy z przewoźnikami sąsiadujących krajów, jednakże znacząca 
ich część uległa zawieszeniu, zaś niektóre nie zostały przywrócone 
do końca 2020 r. Pomimo największej liczby pasażerów przewoźnik 
ten w porównaniu do 2019 r. odnotował spadek o ponad 37% 
(ponad 33 mln podróżnych). Podobnie jak w latach wcześniejszych 
drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno Koleje Mazowieckie oraz PKP 
Intercity. W porównaniu do roku 2019 liczba pasażerów spadła w tych 
spółkach odpowiednio o prawie 33% (20,3 mln) oraz 45,4% (22,2 
mln). W przypadku Kolei Mazowieckich pierwszy raz w historii od 
swojego powstania pociąg „Słoneczny” nie wyjechał w trasę w okresie 
wakacji, co bezpośrednio oznaczało brak połączenia, z którego 
korzystało w ostatnich latach ponad 100 tys. pasażerów. W przypadku 
pozostałych przewoźników wykonujących przewozy głównie 

Udział przewoźników pasażerskich według liczby 
pasażerów w 2020 r.

Źródło: UTK
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o charakterze regionalnym, także widoczne były duże spadki wolumenu pasażerów. 
Warszawska SKM, która zanotowała jeden z mniejszych spadków, przez cały rok 2020 
(także w czasie II kwartału) zachowała ofertę przewozową na poziomie sprzed pandemii.

W 2020 r. wykonano pracę przewozową o 42,6% mniejszą niż w roku poprzednim 
– osiągnęła ona poziom blisko 12,7 mld pasażerokilometrów. W porównaniu do lat 
poprzednich widoczny jest spadek udziału głównego przewoźnika dalekobieżnego PKP 
Intercity. Sytuacja epidemiczna spowodowała znaczne ograniczenie przemieszczania 
się na większe odległości. Na nadal najwyższy udział - 48,6% w dużej mierze wpływ 
miały miesiące wakacyjne, kiedy to przewoźnik zagwarantował, podobnie jak w latach 
poprzednich, wiele połączeń sezonowych. Średnia odległość podróży pasażera 
korzystającego z usług tego przewoźnika wynosiła blisko 230,6kmi była niższa o 7,7 km 
(3,2%) niż w 2019 r. Warto zauważyć, że 2,3 mld pasażerokilometrów, łączna wartość 
trzech miesięcy – (lipca, sierpnia, września) odpowiada za ponad 62% wartości pracy 
przewozowej tego przewoźnika. 

W czasie trwania pandemii koronawirusa bardzo ważnym wyznacznikami stała się 
liczba uruchamianych pociągów oraz związana z nią wielkość pracy eksploatacyjnej. 
W porównaniu do liczby pasażerów i pracy przewozowej parametr ten w najmniejszym 
stopniu zmienił się w stosunku do 2019 r. i jako jedyny charakteryzował się większą 
wartością odnotowaną we wrześniu w porównaniu do roku poprzedniego.

Źródło: UTK
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Przewozy towarowe
W transporcie towarów wpływ epidemii koronawirusa był mniej odczuwalny niż 
w przewozach pasażerskich. Wyniki za 2020 r., pomimo że słabsze niż w 2019 r. 
czy 2018 r., potwierdzają, że transport towarów koleją w Polsce ma duży potencjał. 
Przewiezienie 223,2 mln ton oznacza spadek o 5,6% licząc rok do roku. Przez cały 
2020 r. utrzymany był ruch międzynarodowy, który w znacznej mierze pozwolił 
osiągnąć wyniki zbliżone do tych z lat 2015-2016. W 2019 r. przewozy towarowe 
charakteryzowały się gorszymi wynikami w II połowie roku, podczas gdy w 2020 r. 
to właśnie wyniki drugiego półrocza zdecydowanie pozwalają widzieć szansę dla 
rozwoju kolejowego transportu rzeczy, także w tak trudnym czasie światowego kryzysu 
wywołanego pandemią.Największe spadki w stosunku do 2019 r. odnotowano w kwietniu 
(16,7%) i maju (14,4%). Najlepszymi miesiącami były natomiast październik i listopad, kiedy 
to wartość masy przekroczyła 20 mln ton. Listopad był jedynym miesiącem 2020 r., kiedy 
wartość masy przewiezionych ładunków była wyższa niż w analogicznym miesiącu roku 
ubiegłego.

Ostatni rok przyniósł znaczące zmiany w zakresie udziałów w rynku niektórych 
przewoźników. W stosunku do lat poprzednich widoczna jest coraz większa rola 
przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku przewozów kolejowych od mniej niż kilku 
lat. Jest to związane z kilkoma zjawiskami, takimi jak: lepszy dostęp do wagonów 
i lokomotyw dzięki większej liczbie podmiotów użyczających tabor, dążenie do skrócenia 
łańcucha dostaw (zwłaszcza w przypadku operatorów terminali intermodalnych), 
pojawienie się podmiotów świadczących usługi tylko w określonym zakresie 
geograficznym – przewoźnicy związani z obszarami granicznymi czy też utworzenie 
przedsiębiorstw kolejowych w celach realizacji działalności pomocniczej do głównej 
działalności przedsiębiorstwa jak np. w sektorze branży producentów kruszyw czy 
realizujących inwestycje infrastrukturalne. W dalszym ciągu największy udział pod 
względem masy i pracy przewozowej posiadała spółka PKP Cargo, która odpowiadała 
za 36,6% przewozów wg masy i 40,7% wg pracy przewozowej. Pomimo ograniczeń, 
jakie przyniósł 2020 r., przedsiębiorcy kolejowi potrafił znaleźć nowe możliwości pod 
względem kontraktów. Najwięksi przewoźnicy w Polsce należą najczęściej do dużych 
przedsiębiorstw działających w wielu krajach świata, a w części przypadków dla 
głównego przedsiębiorstwa działalność kolejowa ma charakter pomocniczy.

Udział przewoźników towarowych w rynku 
wedlug masy w 2020 r. powyżej 0,5%

Źródło: UTK
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W 2020 r. przewoźnicy towarowi wykonali pracę przewozową na poziomie 52,2 mld tonokilometrów– o 6,6% mniejszą niż w 2019 r. Sytuacja związana 
z pandemią wymagała od przewoźników wielu działań mających na celu zachowanie kontraktów, miejsc pracy. Wśród realizowanych działań można 
wymienić rozwijanie nowych połączeń w ramach korytarzy transportowych czy Nowego Jedwabnego Szlaku, gdzie dla niektórych relacji nastąpił bardzo 
duży wzrost. Dodatkowo po wznowieniu zapotrzebowania na produkcję części branż przemysłowych oraz dzięki inwestycjom w infrastrukturę kolejową 
widoczny był wzrost grup ładunku z tym związanych. Skutek wszystkich tych działań, a także zwiększonego zainteresowania transportem koleją widać było 
szczególnie w danych o transporcie intermodalnym po pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Szczegółowe informacje za IV kwartał nie są jeszcze dostępne, 
ale podstawowe dane wskazują, że trend wzrostu najpewniej utrzymał się dla tego sektora przewozów (dobre wyniki przewoźników związanych głównie 
z przewozami intermodalnymi). Do III kwartału przewozy intermodalne świadczyło 21 przewoźników, zaś 14 przekroczyło z nich próg 0,5% wg masy, zaś 
wg pracy przewozowej było to 13 podmiotów. Dodatkowo udział intermodalu w transporcie towarów koleją będzie najprawdopodobniej najwyższy w historii 
i w 2020 r. może wynieść ok. 10-11% wg masy i ok.14% pracy przewozowej. Potencjał, jaki wiąże się z sektorem przewozów intermodalnych, ma potwierdzenie 
w deklarowanych planach zakupowych. W 2020 r. część największych przewoźników, takich jak PKP Cargo czy Lotos podpisało umowy w zakresie kupna 
wagonów platform. Część z nich została już dostarczona w 2020 r. To, że przewoźnicy widzą potencjał w transporcie kolejowym, potwierdzają takie inicjatywy 
jak uruchomienie pierwszego w Polsce toru do załadunku opartego o technologię Modalohr czy projekty badawcze DB Cargo realizowane w Polsce w zakresie 
budowy wagonu modułowego.

Praca przewozowa w kolejowych przewozach towarowych 
w latach 2010-2020

Masa ładunków w kolejowych przewozach towarowych 
w latach 2010-2020
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Kolej w perspektywie UE 2014–2020
Priorytetem w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami Białej Księgi, było inwestowanie w gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach a także wzmacnianie roli kolei jako transportu zrównoważonego. Sektor kolei w Polsce na ten cel otrzymał ponad 10 mld 1euro2. 

Z Funduszy Europejskich można było uzyskać dofinansowanie w ramach następujących programów:

Perspektywa finansowa UE 2014-2020 powoli zbliża się ku końcowi. Przez ostatnie lata sektor kolejowy otrzymał 
ogromną pulę środków UE, dzięki którym mógł sprawnie się rozwijać. Projekty wdrażane przez CUPT, finansowane 
są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz 
Instrumentu „Łącząc Europe” (CEF). 

W perspektywie finansowej 2014-2020 na inwestycje infrastrukturalne w sektorze kolejowym, Beneficjenci otrzymali ponad 
37 mld zł1 środków unijnych dzięki którym rozbudowane zostały linie kolejowe, zmodernizowany został tabor, zbudowano lub  
poddano modernizacji dworce, a także zostały zrealizowane  inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym. Dzięki temu, możemy cieszyć się z ekologicznego, wygodnego i dostępnego dla wszystkich transportu.  

Prace nad rozwojem kolei nie zwalniają. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 Unia Europejska także stawia na rozwój 
tego środka transportu z jeszcze większym naciskiem na kwestie związane z adaptacją do zmian klimatu i rozwiązania cyfrowe. 
Wsparcie  z Funduszy Europejskich będzie można otrzymać w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), oraz w ramach Instrumentu „Łącząc Europe -CEF.

Joanna Lech,  
p.o. dyrektora Centrum 
Unijnych Projektów 
Transportowych

PO IiŚ
Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 2014–2020
Instrument „Łącząc Europę” 
(Connecting Europe Facility)

Program Operacyjny Polska 
Wschodnia

16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych

CEF PO PW RPO
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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, dworców 
kolejowych, systemów teleinformatycznych i systemów 
sterowania ruchem kolejowym. Realizacja tych inwestycji 
możliwa jest 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, 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.

Planowane efekty: 

625 km – całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych,

1 godzina 50 minut3 – skrócenie średniego czasu 
przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi 
(średnio o 33%).

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 podstawie 
specjalnych konkursów. Beneficjenci pozyskują dofinansowanie w następstwie rozstrzygnięcia 
naborów prowadzonych w trybie konkursowym. Do końca czerwca 2021 r. polscy beneficjenci 
pozyskali środki unijne na projekty kolejowe w wysokości ok. 3,60 mld euro.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW)
Podstawowym założeniem PO PW jest skierowanie środków na poprawę stanu sieci 
linii kolejowej w 5 województwach Polski Wschodniej, tj. w województwie warmińsko-
mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Chodzi o inwestycje 
w infrastrukturę liniową, elektryfikację wybranych linii, unowocześnienie systemów 
sterowania ruchem kolejowym i systemów informacji pasażerskiej, a także budowę lub 
przebudowę dworców kolejowych oraz innych obiektów obsługi podróżnych.

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej III PO PW są finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przeznaczone na nie środki to ok. 377 mln euro.

Planowane efekty: 548 km – całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
Na poziomie regionalnym środki na inwestycje kolejowe dostępne są w ramach 16 regionalnych 
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 linii kolejowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak również modernizacja lub zakup taboru kolejowego.
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Kolej w perspektywie UE 2021-2027 
Transport kolejowy jako część zrównoważonego transportu będzie 
mógł liczyć w trzeciej dekadzie XXI wieku na znaczące dofinansowanie 
ze środków unijnych. Kolejna perspektywa finansowa na lata 2021-
2027 zasadniczo będzie kontynuacją celów i kierunków inwestycji 
z poprzednich perspektyw. Należy jednak zaznaczyć większy nacisk na 
kwestie środowiskowe i klimatyczne oraz związane z nimi typy inwestycji 
zmniejszające emisyjność i zasobochłonność. Transport kolejowy będzie 
finansowany zarówno w ramach polityki spójności (programy operacyjne 
na szczeblu centralnym i regionalnym, jak również w ramach CEF) oraz 
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) planuje kontynuację 
dotychczasowej działalności w zakresie obsługi projektów transportowych 
w ramach programów Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej (FEPW) 2021-2027 oraz wzmocnienie roli instytucji 
w kierunku kompleksowego wsparcia doradczego na rzecz transportu.

CUPT aktywnie wspiera Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej w programowaniu kierunków interwencji 
funduszy unijnych na nową perspektywę finansową. 

Na program FEnIKS 2021-2027 przewidziano łącznie kwotę w wysokości 
25,1 mld euro4, z czego na transport kolejowy przewidziano kwotę 
4,98 mld euro oraz 230 mln euro na rozwój transportu intermodalnego. 
Program wpisuje się w realizację dwóch celów: tj. Celu nr 2 – Bardziej 
przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa oraz Celu nr 3 – Lepiej 
połączona Europa.

Na program FEPW 2021-2027 przewidziano łącznie kwotę w wysokości 
2,5 mld euro , w tym na rozwój spójnej sieci transportowej obejmującej 
również projekty kolejowe łącznie 930 mln euro.

CUPT wspiera prace Ministerstwa Infrastruktury w przygotowaniu 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie 
z zapisami projektu dokumentu będzie pełnić rolę Instytucji Wspierającej 
dla Ministerstwa Infrastruktury.

Oprócz wyżej wymienionych źródeł finansowania CUPT będzie 
kontynuował swoją działalność w zakresie przygotowania i realizacji 
projektów w ramach Instrumentu CEF 2021-2027. W ramach puli ogólnej 
dostępne będzie 12,830 mld euro, natomiast w puli kohezyjnej 11,286 
mld euro. Dodatkowo do dyspozycji wnioskodawców będzie nowa pula 
tzw. Mobilności Wojskowej o wartości 1,691 mld euro na potrzeby 
infrastruktury podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania.

Fundusze europejskie na 
infrastrukturę, klimat i środowisko

Fundusze 
europejskie 
dla Polski 

Wschodniej

CEF transport

Krajowy plan 
odbudowy 

i zwiększania 
odporności
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Typy projektów w zakresie transportu kolejowego:

1. FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat 
i Środowisko):
• uzupełnienie bazowej i kompleksowej sieci TEN-T (budowa 

i modernizacja linii kolejowych) na liniach poza siecią TEN-T budowa 
i modernizacja linii kolejowych i węzłów transportowych dla 
przewozów o charakterze ponadregionalnym,

• projekty multilokalizacyjne, (budowa/unowocześnienie rozjazdów 
i przejazdów drogowo-kolejowych, stacji, urządzenia dotyczące 
ochrony środowiska),

• punktowe na styku z innymi gałęziami transportu (likwidacja 
lokalnych ograniczeń w przepływie pasażerów i ładunków i poprawy 
bezpieczeństwa, budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych),

• cyfryzacja transportu kolejowego wdrażanie systemów sterowania 
dotyczące realizacji SDIP oraz systemów służących jej integracji 
z innymi rodzajami transportu i osiągnięciu multimodalności, 
zintegrowane systemy biletowe wdrożenie efektywnych systemów 
zarządzania ruchem (ERTMS),

• likwidacja tzw. wąskich gardeł,
• projekty poprawiające bezpieczeństwo transportu kolejowego,
• projekty o charakterze edukacyjno-promocyjnym,
• infrastruktura obsługi pasażerów, w tym przystanki oraz dworce 

kolejowe,
• infrastruktura i tabor kolejowy dla kolei miejskich.

2. FEPW (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej)
• przebudowa, modernizacja lub rewitalizacja wybranych odcinków linii 

kolejowych,
• inwestycje w infrastrukturę obsługi podróżnych (w tym dworce)

3. CEF Transport
• modernizacja i budowa linii kolejowych w sieci TEN-T,
• bezpieczeństwo transportu kolejowego.

4. KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności)
W części dotacyjnej:
• modernizacja infrastruktury kolejowej (liniowej i punktowej), likwidacja 

tzw. „wąskich gardeł” oraz dokumentacja dla projektów CPK,
• inwestycje w pasażerski tabor kolejowy do przewozów 

międzywojewódzkich i regionalnych,
• cyfryzacja transportu kolejowego.

W części pożyczkowej zakup taboru kolejowego do przewozów 
regionalnych.
Ponadto, planuje się kontynuować wsparcie dla kolei w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (RPO) poszczególnych 
województw, o ile te zaplanują w swoich budżetach środki na ten cel. 

10956
POLiŚ 2014-2020 FENIKS 

6600

5010 4980

2276 1750
837 760 252 235 37 35 247 230
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Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) został przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów z 15 września 2015 r. Dokument ten ustanawia ramy 
finansowe 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 
inwestycyjne oraz poziom i źródła niezbędnego finansowania. Na 
realizację projektów przewidziano kwotę 76,7 mld zł. Program obejmuje 
wszystkie zadania planowane do sfinansowania z POIiŚ 2014–2020, CEF, 
PO PW oraz RPO, a także z budżetu krajowego.

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

Realizatorem i wykonawcą Programu jest zarządca narodowej sieci linii 
kolejowych – PKP Polskie  Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA), który jest 
największym beneficjentem środków UE w sektorze kolejowym. Szacuje się, 
że PKP PLK SA otrzymają unijne dofinansowania w wysokości 41 mld zł.

22 inwestycje PKP PLK SA otrzymało łącznie 3,4 mld euro wsparcia 
w czterech naborach CEF.

Cele Krajowego Programu Kolejowego 
Wzmocnienie efektywności transportu kolejowego:

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

• podniesienie przepustowości linii na odcinkach o największym 
obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości,

• zwiększenie liczby i długości 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:

• zwiększenie liczby i długości 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 poruszania 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,

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.

123 projekty 
Funduszu Spójności

58,5 mld zł

9 projektów Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia

2,6 mld zł
68 projektów Regionalnych 
Programów Operacyjnych

4,5 mld zł

34 projekty krajowe (z budżetu 
państwa i Funduszu Kolejowego)

10,6 mld zł



Zmieniamy polską kolej 15

• 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 zarządzanych przez PKP PLK S.A.,

• wzrost prędkości kursowania pociągów towarowych na terenie 
aglomeracji śląskiej,

• wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych 
przewozach kolejowych ogółem.

• 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 ważnych dla ruchu towarowego 
m.in. zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej 
i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu,

• poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących  
tzw. korytarze towarowe, 

• 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.

Wskaźniki realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

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

Wskaźnik
Jednostka 

miary

Stan na 

31.12.2015 r.

Stan na 

31.12.2020 r.

Stan na 

31.12.2023 r.

Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) km 7,7 5074,5 9000

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

km 90 296,3 350

Długość linii kolejowych, na których zabudowano ERTMS/ETCS km *) 3884,2 2000

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

km/h *) 30 40

Liczba ośrodków wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi 
zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości kursowania 
pociągów pasażerskich 100 km/h

liczba 8/18 11/18 18/18 
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Projekt: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II,  
odcinek Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość całkowita projektu: 1 759 755 306,80 zł

Wartość dofinansowania UE: 1 219 254 777,36 zł

Termin realizacji: 2017-2022 r.

Zakres projektu:
W ramach projektu zostanie wybudowana linia kolejowa w tunelu od stacji Łódź 
Fabryczna do linii kolejowej nr 15, co umożliwi połączenie stacji Łódź Fabryczna ze 
stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi skrócenie 
czasu przejazdu pociągów w ramach Łódzkiego Węzła Kolejowego. Nowe połączenie 
kolejowe między stacją Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec a stacją Łódź Fabryczna umożliwi 
rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta, zwiększy zintegrowanie transportu 
kolejowego z komunikacją zbiorową na terenie aglomeracji łódzkiej, zastąpi część ruchu 
samochodowego transportem kolejowym, wprowadzi wyższe standardy w zakresie 
ochrony środowiska, wyeliminuje bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, 
podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu kołowego w mieście. Będzie również kolejnym 
impulsem do rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym i krajowym. Projekt jest 
częścią większego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Łódzkiego Węzła 
Kolejowego. Węzeł, tak jak miasto Łódź, jest zlokalizowany w sieci bazowej TEN-T na 
jednym z przebiegów korytarza transportowego Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie.

Przykłady realizacji Krajowego Programu Kolejowego 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ)

zdj. PKP PLK S.A.
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (PO PW)

Projekt: Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa 
– Czeremcha – Hajnówka

Podmiot upoważniony: PKP SA

Wartość całkowita projektu: 251 639 922,61 zł

Wartość dofinansowania UE: 171 827 194,24 zł

Termin realizacji: 2016–2021 r.

Zakres projektu:
W zakresie projektu przeprowadzono prace na linii kolejowej oraz 
przebudowę dworców.

W ramach prac liniowych infrastrukturalnych projekt zakładał rehabilitację linii 
nr 31, w ramach której dokonano odbudowy nawierzchni torowej oraz wymiany 
rozjazdów, kompleksowej modernizacji systemów i urządzeń elektroenergetyki, 
budowy nowych peronów, poprawy bezpieczeństwa na przejazdach.

Projekt obejmował również przebudowę dworców w Siemiatyczach 
i w Czeremsze, wraz z budową parkingów Park&Ride w tych lokalizacjach.

Efektem projektu będzie zwiększenie dostępności i konkurencyjności 
transportu pasażerskiego a także poprawa komfortu obsługi 
podróżnych i dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się.

zdj. PKP PLK S.A. 
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Instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”

Projekt: Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa 
Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) 2014-PL-
TMC-0212-W

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość całkowita projektu: 54 072 395,00 euro

Wartość dofinansowania UE: 45 961 536,00 euro

Termin realizacji: 2015–2020 r. (projekt zakończony)

Projekt obejmuje modernizację linii kolejowych:

 ‐ nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia (peron 8) – Warszawa Gdańska od km 4,350 
do km 11,200

 ‐ nr 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki od km 0,965 do km 2,523;

 ‐ nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska na odcinku od km -1,250 
do km 10,262.

Efekty realizacji projektu to: skrócenie czasu podróży a także poprawa 
przepustowości (likwidacja „wąskich gardeł”) linii nr 20, 507, 509 oraz 
poprawa bezpieczeństwa poprzez podniesienie parametrów technicznych linii. 
Ponadto projekt zapewni poprawę bezpieczeństwa m.in. poprzez zwiększenie 
efektywności sterowania ruchem kolejowym.

zdj. PKP PLK S.A. 
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Kontynuacja Krajowego Programu Kolejowego 
w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
Przewiduje się przede wszystkim kontynuacje rozpoczętych inwestycji, m.in.: 

 ‐ Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie 
Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - faza II

 ‐ Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk 
na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II - faza II 

 ‐ Prace na linii kolejowej E–75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki 
(granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II

 ‐ Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto 
- etap II

 ‐ Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Zachodnia - etap II

 ‐ Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk - etap II 

Priorytetem będzie również sieć kolejowa TEN-T: wdrożenie systemu 
ERTMS, podniesienie prędkości dla pociągów towarowych ≥100 km/h, nacisk 
na oś ≥22,5 t oraz możliwość zestawienia pociągów o długości ≥740 m.

Należy pamiętać, że nie zostały zakończone prace dotyczące 
określenia kwoty dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe 
oraz zasad przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach 
kolejnej perspektywy finansowej. Po spełnieniu ww. przesłanek przez 
odpowiednie instytucje i organy możliwe będzie opracowanie przez 
Ministerstwo Infrastruktury programu wieloletniego w zakresie inwestycji 
kolejowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku
W celu poprawy transportowej regionów oraz walki z ich wykluczeniem 
komunikacyjnym w chwili obecnej wdrażany jest Program Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku 
(dalej: Program Kolej +), przyjęty Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 2019 r. Budżet Programu przewidziany jest na 6,6 mld 
zł w proporcji maksymalnie 85% ze środków dokapitalizowania PKP PLK 
S.A. i minimum 15% wkładu jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym celem Programu jest uzyskanie/usprawnienie połączenia 
kolejowego miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców 
z miastami wojewódzkimi i tym samym zmniejszenie wykluczenia 
transportowego tych miejscowości. Efektem Programu będzie poprawa 
warunków życia mieszkańców, usprawnienie codziennych podróży. 
Dodatkowo nastąpi wzrost atrakcyjności mniejszych regionów kraju 
a także promowanie ekologicznych środków transportu.

Projekty dofinansowane w ramach Programu Kolej + stanowią 
uzupełnienie inwestycji kolejowych realizowanych i przewidzianych 
do realizacji w ramach Krajowego Programu Kolejowego, co powinno 
pozytywnie wpłynąć na zachowanie spójności transportowej regionów 
Polski w tym sektorze.
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Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023
Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 (PID) to pierwszy tak duży program dworcowy w historii polskiej kolei, którego 
realizatorem jest PKP S.A. Program zakłada modernizację / budowę 190 dworców kolejowych na terenie całej Polski, a budżet na jego 
realizację wynosi ponad 1,7 mld zł. 

• w latach 2016-2020 oddanych zostało 23 dworce,

• w latach 2021-2023 planuje się zrealizowane pozostałych 167 dworców.

Obecnie roboty budowlane realizowane są na 67 lokalizacjach (Biadoliny, Czarna Tarnowska, Kraków Swoszowice, Rzeszów Główny, Stalowa Wola 
Rozwadów, Sterkowiec, Dębe Wielkie, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Pomiechówek, Pruszcz Gdański, Tczew, Barchów, Chrzęsne, Dobczyn, Jabłoń 
Kościelna, Przetycz, Racibory, Szepietowo, Wasilków, Zdrody Nowe, Garwolin, Kanie, Kraśnik, Łaskarzew Przystanek, Sadurki, Świdnik Miasto, Jurata, 
Żelistrzewo, Bolesławiec, Węgliniec, Nowy Tomyśl, Opalenica, Palędzie, Świebodzin, Witnica, Gorzkowice, Rogów, Wilkoszewice, Kornelin, Jastrząb, 
Zajezierze koło Dęblina, Kobylnica, Kołodziejewo, Mogilno, Pobiedziska, Trzemeszno, Złotniki Kujawskie, Olsztynek, Skarżysko-Kamienna, Szczytno, 
Kuźnica Białostocka, Zbąszyń, Włocławek, Olesno Śląskie, Barcice, Łomnica Zdrój, Milik, Młodów, Piwniczna, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, 
Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów, Żegiestów Zdrój). Łączna szacunkowa wartość inwestycji wynosi 588,5 mln zł netto.

Efektem końcowym PID będą integrujące różne gałęzie transportu, wystandaryzowane, charakteryzujące się wysoką jakością dworce kolejowe, 
odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, dostosowane do potrzeb pasażerów oraz systemu transportowego (w tym osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się).
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Przykłady inwestycji programu modernizacji dworców kolejowych 

Projekt: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław 
– Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy 
linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275

Beneficjent: PKP S.A.

Wartość całkowita projektu: 126 204 164,65 zł

Wartość dofinansowania UE: 83 861 457,50 zł

Okres realizacji rzeczowej projektu:  02.10.2017 r. - 11.01.2022 r.

Termin realizacji: 2017 - 2022 r.

Zakres projektu: w ramach projektu zostanie przebudowanych i zmodernizowanych 
istniejących 7 obiektów dworców zlokalizowany na terenie woj. Dolnośląskiego. 

Dworce objęte projektem: Boguszów Gorce Zachód, Bolesławiec, Ibramowice, Malczyce, 
Szklarska Poręba Górna, Wałbrzych Główny i Węgliniec. Celem projektu jest poprawa jakości 
świadczonych usług oraz konkurencyjności i atrakcyjności transportu kolejowego względem 
transportu drogowego.

Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa - zapewnienie ochrony fizycznej obiektu, 
w tym systemów kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu oraz zamontowany 
zostanie monitoring wizyjny, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zapewniających efektywną gospodarkę wodą 
i energią elektryczną, wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku. Obiekty zostaną 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami TSI-PRM.

dworzec Wałbrzych Główny - fot. PKP S.A

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ)
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (PO PW)

Przebudowa dworca kolejowego Białystok w ramach projektu PKP PLK 
„Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski 
(Lewki)”

Wartość całkowita projektu: 140 389 345,53 zł

Wartość dofinansowania UE: 92 079 549,32 zł

Koszt inwestycji: ok. 46 393 190,93 zł

Termin realizacji: 2016-2020

Podmiot upoważniony: PKP S.A

W ramach projektu został przywrócony pierwotny wystrój wnętrza 
z uwzględnieniem takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwnych 
słupów oraz ozdobnej posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje 
swoim wyglądem do tego z ok. 1910 roku. Przywrócenie obiektowi 
historycznego wyglądu nastąpiło przez wyeksponowanie jego walorów 
architektonicznych i zabytkowych. Wybudowano miejsca parkingowe, 
zmieniono układ komunikacyjnego, dostosowano obiekt dla osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się. 

zdj. PKP S.A. 
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Rządowy program budowy lub 
modernizacji przystanków kolejowych 
na lata 2021-2025

Rządowy program budowy lub modernizacji 
przystanków kolejowych został przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów nr 63/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

Przyjęty dokument jest programem wieloletnim 
obejmującym zadania z zakresu infrastruktury 
punktowej przy liniach kolejowych zarządzanych 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 
zadania związane z dostępnością miejsc 
parkingowych dla podróżnych.

Celem programu jest zwiększenie dostępu 
lokalnych społeczności do transportu kolejowego. 
Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na 
wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków 
kolejowych, a także sfinansowanie zadań 
związanych z dostępnością miejsc parkingowych 
dla podróżnych. Program przyczyni się to do 
ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego 
i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej 
komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. 
Na realizację zadań wpisanych w programie 
przeznaczone zostanie 1,0 mld zł pochodzących 
z dokapitalizowania PKP PLK S.A. przez 
Skarb Państwa na sfinansowanie projektów 
inwestycyjnych.

Strategia taborowa na lata 2016-2020 
z perspektywą do 2023
Strategia taborowa na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku to największy 
program inwestycyjny w historii PKP Intercity. W komfort podróży pasażerów 
przewoźnik zainwestuje ponad 7 mld zł. Jest to najwyższa w historii spółki kwota 
wydana na inwestycje w tabor. Z myślą o różnych grupach pasażerów wprowadzone 
zostaną m.in. wielofunkcyjne wagony COMBI, a także wagony ze specjalnymi 
miejscami dla dzieci „Stefa Małego Podróżnika”. Na programie skorzystają m.in. osoby 
z niepełnosprawnościami, rodziny czy rowerzyści.

W ramach tej strategii spółka zmodernizuje ponad 976 wagonów i kupi 185 nowych, 
a także zostanie zakupionych 19 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 14 
zaś zostanie zmodernizowanych. Ponadto, PKP Intercity S.A. kupi 118 lokomotyw 
elektrycznych oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw 
elektrycznych i spalinowych. Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie 
przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej.

Zakładane efekty:

• blisko 80% pociągów zestawiane z nowego i zmodyfikowanego taboru;

• w 80% będą gniazdka elektryczne a w 94% klimatyzacja;

• w każdym składzie przestrzeń przystosowana do osób poruszających się na 
wózkach oraz miejsce na rowery.
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Przykład realizacji programu wymiany taboru

Projekt: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie 
wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” 

Całkowita wartość projektu: 1 349 646 633,99 zł

Dofinansowanie UE: 402 505 379,30 zł

Termin realizacji: 2015-2023 r.

Pasażerowie skorzystają ze 183 zmodernizowanych wagonów. 
Zmodernizowanych zostanie 20 lokomotyw elektrycznych i 6 lokomotyw 
spalinowych do prowadzenia prac manewrowych. Prace manewrowe 
zostaną usprawnione także dzięki zakupowi pojazdów szynowo-
drogowych i modernizacji 5 stacji postojowych/bocznic kolejowych.

Planowane efekty:
• skrócenie czasu przejazdu (poprawa parametrów taboru),

• poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (przystosowanie 
modernizowanych lokomotyw do wykorzystania systemu ERTMS/
GSM-R),

• poprawa komfortu podróży,

• wzrost dostępności taboru dla osób z ograniczoną możliwością 
poruszania się,

• ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska,

• przystosowanie wagonów do przewozu rowerów,

• poprawa poziomu utrzymania taboru.

Program utrzymaniowy
Pierwszy program wieloletni remontów i utrzymania linii kolejowych 
przyjęty przez Radę Ministrów 16 stycznia 2018 r. Głównym 
celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego 
w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie 
tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach 
oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-
remontowe na istniejącej sieci kolejowej.

Wartość programu – 23,8 mld zł na lata 2019 – 2023

Obejmuje wszystkie linie w zarządzie PKP PLK SA w Polsce.

zdj. PKP Intercity S.A. 
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Korzyści wynikające z programu:
• poprawa skuteczności i efektywności funkcjonowania zarządcy linii 

kolejowych (głównie PKP PLK SA), w tym celu wprowadzono nowe, 
proefektywnościowe wskaźniki realizacji celów Programu,  np. średnia 
prędkość kursowania pociągów (tzw. prędkość handlowa);

• likwidacja zaległości utrzymaniowych. Dzięki Programowi możliwe 
będzie uniknięcie zagrożenia wyłączenia z eksploatacji linii niższego 
rzędu, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia 
itd. mieszkańcom małych miejscowości. W poszczególnych latach 
obowiązywania programu przewidziano środki (łącznie ok. 1,3 mld zł) 
umożliwiające systematyczną likwidację zaległości utrzymaniowych;

Dzięki programowi utrzymaniowemu efekty prac inwestycyjnych będą 
zachowane przez  kilkadziesiąt  lat. 

Ulga intermodalna. Wsparcie przewozów intermodalnych poprzez 
stosowanie ulgi intermodalnej w ramach realizacji Programu 
Wieloletniego. Ulga intermodalna dotyczy wszystkich odcinków sieci 
PKP PLK S.A., na których odbywają się przewozy intermodalne i wynosi 
25% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu 
kwalifikującego się do udzielenia ulgi. Ulga Intermodalna ma na celu 
kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych poprzez tworzenie 
atrakcyjnej oferty dla przewoźników kolejowych, a w konsekwencji 
wzrost realizowanych przewozów.

Program wieloletni. Jednym z narzędzi służącym rozwojowi transportu 
kolejowego jest tzw. Program Wieloletni pn.: „Wsparcie zadań Zarządców 
infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, 
do 2023 r.”, znowelizowany w styczniu 2021 r., będący kontynuacją 
Programu Wieloletniego, który został uchwalony w styczniu 2018 roku. 
Program ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń 
państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową. 

Realizacja Programu pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu 
jakości infrastruktury kolejowej, co z kolei stanowi wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom rynkowym przewoźników kolejowych i innych 
użytkowników infrastruktury oraz przełoży się na wzrost przewozów 
kolejowych oraz wzrost wykonywanej pracy eksploatacyjnej. Główne 
korzyści, wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu 
jakości infrastruktury kolejowej, zachowanie sieci linii kolejowych oraz 
wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych w tym poprzez:

 ‐ wzrost udziału długości eksploatowanych linii kolejowych, 
spełniających standardy techniczne do ogólnej długości 
eksploatowanych linii kolejowych, 

 ‐ poprawę czasów przejazdu pociągów (wzrost prędkości handlowej), 

 ‐ poprawę punktualności kwalifikowanej pociągów,

 ‐ długoterminowe planowanie (umowy wieloletnie), które pozwolą na 
redukcję kosztów usług.

Aktualizacja Programu w b.r. stworzyła możliwości, aby jego 
beneficjentami mogły być również podmioty inne, niż dotychczasowi 
zarządcy infrastruktury : PKP PLK SA, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 
oraz CARGOTOR Sp. z o.o. a więc również podmioty, którym w trakcie 
realizacji Programu zostaną przekazane, w celu wykonywania zadań 
zarządcy infrastruktury, określone odcinki/linie kolejowe, zarządzane 
przez PKP PLK SA. 

Aktualizacja realizuje wypełnienie warunku podstawowego dla 
finansowania projektów kolejowych w ramach nowej perspektywy 
finansowania UE 2021-2027 - w Programie przedstawiono koszty 
utrzymania istniejących i nowobudowanych inwestycji kolejowych przez 
objętych nim zarządców oraz CPK.
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Rozwój transportu intermodalnego

Fundusze Europejskie wspierają rozwój transportu intermodalnego w Polsce. 1,24 mld złotych - to pula środków, które zostały 
przeznaczone na dofinansowanie projektów. Polska z korytarzami transportowymi wschód- zachód, północ-południe, łączy 
Wschód z Zachodem i ma stale rosnący potencjał rozwoju wolumenu przewozów intermodalnych oraz znakomite położenie na 
przecięciu dwóch spośród dziewięciu korytarzy z sieci TEN-T - korytarz Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk.

Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego wskazują na 
systematyczny rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce. 
Przewozy intermodalne w I kwartale 2021 r. osiągnęły blisko 6,2 mln ton 
– to o ponad 15% więcej porównując do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. Wykonana przy tym praca przewozowa osiągnęła prawie 1,9 mld 
tonokilometrów, co stanowiło wzrost o ponad 10%. W I kwartale 2021 r. 
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wszystkie 
parametry przewozów transportu intermodalnego.

Zgodnie z danymi UTK, od stycznia do marca 2021r. przewoźnicy 
kolejowi przetransportowali prawie 412 tysięcy sztuk jednostek, co 
stanowiło ponad 681 tysięcy TEU. W porównaniu z I kwartałem 2020 
r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,5% (wg TEU o 14,9%). 
Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 
10,9 % (wg masy) i 14,8 % (wg wykonanej pracy).

Dane te potwierdzają, że Polska – jako kraj tranzytowy łączący Wschód 
z Zachodem – ma stale rosnący potencjał rozwoju wolumenu przewozów 
intermodalnych.

W ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych 
dróg wodnych i połączeń multimodalnych PO IiŚ 2014-2020 finansowane 
są projekty z zakresu transportu intermodalnego. Ich zakres obejmuje 
m.in. budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, 
zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do ich obsługi, a także 
zakup specjalistycznego taboru kolejowego oraz systemów satelitarnych 
i teleinformatycznych.

Projekty te zostały wybrane w drodze konkursu przeprowadzonego przez 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku. W wyniku 
postępowania konkursowego przyznano prawie 1,3 mld PLN unijnego 
dofinansowania dla 35 spośród 52 zgłoszonych projektów. Ostatecznie 
realizowane są 33 projekty o łącznej wartości prawie 3  mld PLN 
i wysokości unijnego dofinansowania 1,2  mld PLN.

Wsparcie finansowe UE (dofinansowanie do 50% wydatków 
kwalifikowanych) uzyskały m.in. projekty zakładające przebudowę lub 
budowę terminala intermodalnego (8 inwestycji). Wśród inwestycji 
planowanych ramach projektów wybranych do dofinansowania jest także 
zakup łącznie 49 lokomotyw, 3 327 wagonów, 630 naczep oraz sprzęt 
przeładunkowy (suwnice, reachstackery).
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Przykłady projektów intermodalnych

Projekt: Rozbudowa intermodalnego terminalu 
kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania.
Beneficjent: Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 202 260 680,66 PLN

Wartość dofinansowania UE: 80 878 650,00 PLN

Termin realizacji: 2018-2023 r.

Zakres Projektu obejmuje rozbudowę istniejącego terminalu intermodalnego 
funkcjonującego obecnie w Swarzędzu/Jasinie oraz uzupełnienie wyposażenia 
w sprzęt do przeładunków ładunków intermodalnych. Celem projektu jest 
stworzenie nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego, 
oraz poprawa jakości usług przewozowo-przeładunkowych świadczonych 
przez Spółkę. Zaspokojone zostaną potrzeby klientów, oczekujących 
przede wszystkim oferty przewozowej na odpowiednim poziomie tzn. 
bezpiecznej dostawy towarów na czas i miejsce. Projekt zapewni zwiększenie 
częstotliwości i optymalizację sieci regularnych pociągów kontenerowych 
pomiędzy terminalem oraz innymi krajowymi i zagranicznymi terminalami, 
a także zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych 
przewozach ładunkowych.

zdj. Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.



28

Projekt: Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki 
zakupowi lokomotyw
Beneficjent: Laude International S.A

Wartość całkowita projektu: 94 162 269,05 PLN

Wartość dofinansowania UE: 38 282 427,02 PLN

Termin realizacji: 2019-2021 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup 5 lokomotyw, w tym 4 lokomotyw 
6-osiowych i jednej lokomotywy 4-osiowej. Dodatkowo w ramach projektu 
przewiduje się zakup 2 wózków typu reachstacker.

Głównym celem projektu jest przeniesienie pracy przewozowej realizowanej 
transportem drogowym na kolej poprzez rozwój transportu intermodalnego 
realizowanego przez spółkę LAUDE SMART INTERMODAL S.A.   

Projekt przyczyni się do realizacji celów Osi III Rozwój sieci drogowej TEN-T i 
transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, ponieważ wpłynie pozytywnie na rozwój i integrację gałęzi 
multimodalnego systemu transportowego oraz promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
zmniejszenia hałasu. 

Zakup lokomotyw stanowi element szerszej strategii rozwoju spółki LAUDE SMART 
INTERMODAL S.A. mającej na celu zoptymalizowanie transportu zarówno ładunków 
przewożonych obecnie transportem drogowym pomiędzy krajami UE i wschodnią 
Europą.

zdj. Laude Smart Intermodal S.A.
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Projekt: Zakup wagonów kieszeniowych do 
obsługi połączeń intermodalnych
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 60 294 281,04 zł

Wartość dofinansowania UE: 27 787 255,50 zł

Termin realizacji: 2019-2020 r.

Projekt polega na zakupie taboru kolejowego niezbędnego do 
prowadzenia transportu naczep w systemie intermodalnym.

W ramach Projektu zaplanowano zakup 92 szt. wagonów/platform 
kieszeniowych pozwalających na załadunek i przewóz naczep 
intermodalnych. Realizacja Projektu jest odpowiedzią na zgłaszany popyt 
na usługi w zakresie przewozów intermodalnych z wykorzystaniem 
dwóch gałęzi transportu: drogowego i kolejowego, przy wykorzystaniu 
naczep bimodalnych w transporcie drogowym stanowiących część 
zestawu drogowego (po połączeniu z ciągnikiem siodłowym), 
a w transporcie kolejowym przewożonych jako jednostka ładunkowa na 
specjalnie skonstruowanych wagonach tzw. wagonach kieszeniowych.

Dzięki wagonom kieszeniowym możliwy jest przewóz intermodalnych 
naczep drogowych co pozwoli na znaczące obniżenie ilości samochodów 
ciężarowych na drogach oraz na ograniczenie emisji CO2.

Cele ogólne realizowanego Projektu to:

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na 
środowisko naturalne i bytowe człowieka ,

• ograniczenie wypadków na drogach dzięki przesunięciu części ruchu 
z transportu drogowego na kolejowy,

• ograniczenie degradacji infrastruktury drogowej przez ciężkie pojazdy 
ciężarowe,

• wzrost konkurencyjności regionu i gospodarki,

• wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalizacją 
działalności w regionie,

• poprawa efektywności operacyjnej przewoźników i spedytorów.

zdj. CLIP Intermodal Sp. z o.o.
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Dokument powstał w oparciu o trwający od wielu lat dialog między sektorem 
prywatnym i publicznym, dotyczący szerszego wykorzystania potencjału 
i stwarzanych przez otoczenie szans rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. 
W pracach nad KRTI uczestniczyło wielu interesariuszy: obok przedstawicieli 
administracji publicznej – Ministerstwa Infrastruktury, CUPT, UTK – w opracowanie 
KRTI zaangażowani byli przedstawiciele biznesu z branży TSL, w tym operatorzy 
transportu intermodalnego, zarządy portów morskich, przewoźnicy kolejowi, a także 
eksperci ze świata nauki. Wszystkie te podmioty podkreślają szanse systemu 
transportu intermodalnego w Polsce, związane m.in. z: położeniem geograficznym 
na przecięciu głównych europejskich kolejowych korytarzy towarowych, dostępem 
do Morza Bałtyckiego, modernizowaną w skali dotąd niespotykanej infrastrukturą 
kolejową oraz dostępnością funduszy unijnych m.in. ESIF na dofinansowanie 
transportu intermodalnego.

Zasadniczym celem KRTI jest identyfikacja działań zmierzających do rozwoju gałęzi 
transportu intermodalnego i uwzględnienie potrzeb w tym zakresie w ramach 
przyszłego dofinansowania w perspektywie finansowej 2021-2027.
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Podsumowanie Andrzeja Bittela Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Szanowni Państwo, 

postępujące zmiany w sektorze transportu kolejowego i związany z nimi wzrost liczby inwestycji kolejowych mają 
istotny wpływ na funkcjonowanie polskiej kolei. Działania te są ukierunkowane na poprawę warunków funkcjonowania 
przewozów kolejowych oraz modernizację infrastruktury. W tym kontekście szczególnie ważne są  inwestycje, które od 
lat są systematycznie realizowane. 

Prace resortu infrastruktury mają na celu zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji remontowo-utrzymaniowych 
w perspektywie wieloletniej. Przyczynia się to do poprawy efektywności zarządców i jakości świadczonych usług. 

Mając na uwadze położenie Polski w centrum Europy, stwarzamy dogodne warunki do rozwoju przewozów towarów 
koleją. Przewozy intermodalne należą do obszarów rynku kolejowego o największej dynamice wzrostu i potencjale 
rozwoju. 

Polityka kolejowa ukierunkowana została na osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku transportowym. Stanie się to 
możliwe m.in. dzięki realizacji programów unowocześniania infrastruktury i taboru. Przykładem jest Krajowy Program 
Kolejowy, w ramach którego PKP PLK SA realizuje inwestycje o wartości około 77 mld zł - są to największe w historii 
polskiej kolei wydatki modernizacyjne. Uzupełnieniem KPK jest Program utrzymaniowy, który jest pierwszym 
wieloletnim programem odnoszącym się do utrzymania infrastruktury kolejowej. Jednym z kierunków rozwoju 
transportu kolejowego w Polsce jest również usprawnienie połączeń kolejowych w miejscowościach liczących powyżej 
10 000 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi, a tym samym likwidacja wykluczenia transportowego. 

Głównym zadaniem Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 jest zapewnienie 
zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportu na terenie całego kraju. PKP SA realizuje także Program 
Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023, którego celem jest modernizacja lub budowa 190 dworców kolejowych, 
a budżet na jego realizację wynosi 1,7 mld zł. 

Rozwojowi infrastruktury kolejowej towarzyszy unowocześnienie taboru. Największy program inwestycyjny 
w historii PKP Intercity - strategia taborowa do 2023 roku., przewiduje 7 mld zł na zakup i modernizację taboru oraz 
unowocześnianie zapleczy technicznych. 

Andrzej Bittel
Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury

zdj. Ministerstwo 
Infrastruktury
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