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Podstawa prawna realizacji 

Programu 

Realizacja programu opiera się na następujących aktach prawnych  

 
 Uchwała Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia strategii ponadregionalnej - „Programu budowy i uruchomienia 

przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”.  

 Uchwała Nr 277/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia strategii ponadregionalnej „Master Planu dla transportu kolejowego  

w Polsce do 2030 roku”. Dokument załączony: 

 Uchwała nr 239/2011 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Dokument 

załączony: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013  

z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej oraz na rozporządzeniu 1316/2013 

(fundusz CEF).  
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Zakres zadań objętych 

Programem 

W ramach Programu zdefiniowano następujące zadania: 

 

 Budowę nowej linii dużej prędkości Warszawa – Łódź – 

Poznań/Wrocław z przedłużeniem do Pragi i Berlina jako elementu 

sieci TEN-T; 

 

 Modernizację linii CMK do paramentów linii dużej prędkości oraz jej 

docelowe przedłużenie do Katowic i Krakowa; 

 

 Inwestycje komplementarne, w tym modernizacje innych linii 

kolejowych, węzłów kolejowych. 

. 
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Korzyści z budowy linii kdp (1)  

Efekty społeczno-gospodarcze 

 

 likwidacja barier transportowych wynikających z faktu, że obecna sieć 

transportowa pochodzi w zasadniczym kształcie z XIX wieku  

i nie odpowiada w pełni potrzebom nowoczesnego Państwa; 

 poprawa dostępności regionów zwłaszcza Polski wschodniej  

i zachodniej; 

 poprawa spójności gospodarczej  i społecznej Państwa; 

 poprzez połączenia z sąsiednimi państwami (sieć TEN-T) zapewni 

lepszy przepływ obywateli w ramach rynku pracy, podróży w celach 

turystycznych i kulturalnych. 

. 
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Korzyści z budowy linii kdp (2)  

Stymulator wzrostu gospodarczego: 

 

 zapewni zamówienia i warunki dla rozwoju krajowych firm;  

 spowoduje napływ nowych innowacyjnych technologii; 

 będzie stymulować rozwój nauki; 

 stworzy warunki dla wzrostu konkurencyjności krajowego przemysłu  

i firm usługowych; 

 poprzez poprawę połączeń dalekobieżnych wpłynie na rozwój 

przewozów regionalnych, co wygeneruje nowy popyt na tabor kolejowy. 

. 
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Korzyści z budowy linii kdp (3)  

Poprawa efektywności sektora kolejowego:  

 

 skrócone zostaną czasy przejazdów i nastąpi zwiększenie 

atrakcyjności przewozów kolejowych dla pasażerów; 

 spowoduje obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacji; 

 umożliwi  separację ruchu towarowego i pasażerskiego na najbardziej 

zatłoczonych odcinkach co przełoży się na poprawę efektywności 

przewozu towarów; 

 umożliwi sukcesywną likwidację subwencji dla przewozów 

dalekobieżnych ponieważ przewozy kolejami dużych prędkości są 

efektywne finansowo; 

 zwolnieni przepustowość przewozową dla kolei regionalnych  

i aglomeracyjnych. 

. 
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Zakres wykonanych prac 

Linia dużej prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław 

 

 ukończono Studium wykonalności wraz z raportami oddziaływania  

na środowisko (2013 r.) 

 wybrano i rekomendowano optymalny przebieg linii  

(Zespół Międzyresortowy, Minister Transportu, 2013 r.) 

 ukończono studia nad przygotowaniem węzłów kolejowych (Poznań, 

Łódź, Wrocław), 2014 r. 

 ukończono wstępne studium wykonalności dla budowy linii dużych 

prędkości Wrocław – Praga i Poznań – Berlin jako przedłużenie linii 

Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław i włączenie jej  

do transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości (grudzień 2015 r.) 
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Zakres wykonanych prac 

Linia Warszawa – Katowice/Kraków 

 

 zakończono etapy analizy związane z wyborem opcji modernizacji  

i budowy nowych odcinków 

 wybrano warianty realizacji inwestycji 

 

Jednocześnie trwają prace modernizacyjne dla I etapu. Zakres 

modernizacji linii Warszawa – Katowice/Kraków, I etap: 

 Montaż systemu ETCS poziom I 

 Remont budowli inżynieryjnych (tory, mosty, wiadukty) 

 Wymiana sieci trakcyjnej (przystosowana do docelowej wymiany  

na system 25 kV AC) i modernizacja podstacji trakcyjnych. 

 

W 2015 r. podniesiono prędkość do 200 km/h 

 

W kolejnym etapie możliwa jest modernizacja do 300 km/h oraz budowa 

brakujących południowych odcinków do Katowic i Krakowa 
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Wybrane przebiegi linii 

dużych prędkości 

Linia Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław 

Łączna długość linii Y Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław  

wraz z łącznicami wyniesie około 484 km. 
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Dodatnie efekty 

ekonomiczne projektu 

Wskaźnik Wartość 

Koszt realizacji projektu 21,7 mld zł 

Społeczna stopa dyskontowa 5,0% 

Przepływ pieniężny netto 48 801 076 

ENPV ekonomiczna wartość bieżąca projektu 4 571 876 

ERR ekonomiczna stopa zwrotu 6,3% 

B/C zdyskontowany wskaźnik zwrotu z projektu 1,2 

Wyniki analizy wskazują, iż projekt generuje dodatni wskaźnik ekonomicznej, 

zdyskontowanej wartości bieżącej („ENPV”) wynoszący 4 571 876 tys. PLN  

oraz ekonomiczną stopę zwrotu wyższą niż stopa dyskonta, równą 6,3%.  

W efekcie analiza wykazała, że realizacja Projektu przynosi społeczno-ekonomiczną 

wartość dodaną. 
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Wybrane przebiegi linii 

dużych prędkości 

Linia Warszawa – Katowice/Kraków wariant docelowy 



Instytut Kolejnictwa    

Podstawowe parametry 

techniczne linii  

Parametr 

Linia Warszawa – Łódź – 

Poznań/Wrocław 

(z przedłużeniem do Pragi Berlina) 

Linia Warszawa – Katowice/Kraków 

(z przedłużeniem do Ostrawy) 

Prędkość maksymalna 

konstrukcyjna  
350 km/h 

200 km/h – I etap (w realizacji) 

300 km/h – II etap (po modernizacji  

i dla nowych odcinków) 

System elektryfikacji 

25 kV 50 Hz 

3 kV prądu stałego w węzłach 

istniejących 

3 kV prądu stałego dla I etapu  

oraz węzłach istniejących 

25 kV 50 Hz po modernizacji   

System sygnalizacji ERTMS 2 
ERTMS już eksploatacji i instalacji 

ERTMS 2 dla nowych odcinków 



Instytut Kolejnictwa    

Główne korytarze dla szybkich 

połączeń kolejowych na bazie 

linii dużych prędkości 
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System szybkich połączeń 

na bazie linii kdp 

Sieć szybkich połączeń kolejowych  

z wykorzystaniem linii dużych prędkości 

Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław  

i dalej od Wrocławia do Pragi  

oraz linii CMK Warszawa – 

Kraków/Katowice i dalej od Katowic do 

Ostrawy obejmie wszystkie aglomeracje 

w Polsce i większość dużych miast   

Szacuje się, że w zasięgu bezpośrednim 

i pośrednim oddziaływania linii dużych 

znajdzie się około 18 mln mieszkańców 

Polski. 
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System szybkich połączeń 

na bazie linii kdp 
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Szacunkowe czasy przejazdu 

dla systemu kolei dużych 

prędkości w Polsce 

Relacja Odległość   Czas przejazdu 

Warszawa – Poznań 350 1.35 

Warszawa – Wrocław 354  1.40 

Warszawa – Łódź 123 0.35 

Poznań – Łódź 227 1.00 

Wrocław – Łódź  230 1.05 

Poznań – Wrocław 220 0.55 

Poznań – Opole 282 1.30 

Warszawa – Opole (p. Łódź)  414 2.00 

Warszawa – Katowice (p. Olkusz) 311 1.25 

Warszawa – Katowice (p. Zawiercie) 299 1.55 

Warszawa – Kraków (p. Olkusz) 297 1.25 

Katowice – Łódź 272 1.25 

Kraków – Łódź  267 1.25 

Kraków – Katowice 79 0.35 

Poznań – Kraków (p. Łódź) 450 2.30 

Poznań – Katowice (p. Łódź)  464 2.30 
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Szacunkowe czasy przejazdu 

dla systemu kolei dużych 

prędkości w Polsce 

Relacja Czas przejazdu 

Szczecin – Warszawa  3.40 

Szczecin – Lublin  5.40 

Szczecin – Kraków (przez Łódź) 4.30 

Lublin – Poznań  3.40 

Lublin – Wrocław  3.40 

Białystok – Wrocław  3.40 

Białystok – Kraków  3.30 

Białystok – Katowice  3.30 

Rzeszów – Warszawa   3.00 

Rzeszów – Poznań (przez Łódź) 4.00 

Wybrane relacje z wykorzystaniem zmodernizowanych linii 
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Połączenia międzynarodowe 

dużych prędkości w ramach 

sieci TEN-T 
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Program realizacji budowy 

linii dużych prędkości  

w Polsce 

1995 Pierwsza koncepcja budowy linii dużych prędkości w Polsce 

2001 Publikacja koncepcji linii Y Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław 

2006 Wstępne studium wykonalności dla budowy linii Warszawa – Łódź – 

Poznań/Wrocław 

2008 Rządowy program budowy i uruchomienia przewozów kolejami 

dużych prędkości w Polsce  

2013 Ukończenie studium wykonalności dla budowy linii Warszawa – Łódź 

– Poznań/Wrocław i Warszawa – Katowice/Kraków wraz w wyborem 

przebiegu linii 

2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013 w 

sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 

sieci transportowej z ujęciem polskich linii dużych prędkości 

2015 Studium dla przedłużenia linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław 

do Pragi i Berlina 

2016 – 2020 Prace przygotowawcze dla linii dużych prędkości 

2020 – 2030  Budowa linii dużych prędkości 
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Co dalej? 

Nowa strategia  

dla polskich kolei 

Główne korytarze linii dużych prędkości 

W 2010 r. w związku z toczącą się dyskusją na temat 

przyszłości systemu transportowego w Polsce, PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonało analizy, których 

celem było wskazanie głównych kierunków rozwoju 

krajowej sieci kolejowej o wysokich parametrach 

technicznych, umożliwiających stworzenie atrakcyjnej 

oferty przewozowej i zahamowania spadku udziału 

przewozów kolejowych w rynku transportowym. 

Podstawą do tych analiz było zlecone Instytutowi 

Kolejnictwa opracowanie Kierunkowy program rozwoju 

kolei dużych prędkości w Polsce do 2040 r.  

Jest dobry punkt wyjścia dla opracowania nowej 

strategii rozwoju dla polskiej kolei po 2020 r. 
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