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Instytut Kolejnictwa

Program kolei dużych 
prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów 
kolejami dużych prędkości w Polsce”.

(Uchwała Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r.) 

W ramach Programu zdefiniowano następujące zadania:

 Budowa nowej linii dużej prędkości Warszawa – Łódź –
Poznań/Wrocław z przedłużeniem do Pragi i Berlina jako elementu 
sieci TEN-T;

 Modernizacja 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 i dworców.

.
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Zakres wykonanych prac - 1

Zadanie Stan zaawansowania prac Odniesienie do TEN-T

Budowa LDP 
Warszawa - Łódź 
- Poznań/Wrocław

Budowa LDP 
Wrocław- Praga 
i Poznań - Berlin

- Ukończono studium wykonalności (2013 r.)

- Wybrano i rekomendowano optymalny
przebieg linii (Zespół Międzyresortowy,
Minister Transportu, 2013 r.)

Ukończono wstępne studium wykonalności 
(przedłużenie LDP W-wa -Poznań/Wrocław 
i włączenie jej do transeuropejskiej sieci 
kolei dużych prędkości (grudzień 2015 r.)

Sieć bazowa 
(realizacja do 2030 r.)

Sieć kompleksowa 
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Zakres wykonanych prac - 2

Zadanie Stan zaawansowania prac Odniesienie do TEN-T

Modernizacja linii 
Warszawa –
Katowice/Kraków 
do parametrów 
dla dużych 
prędkości

-Zakończono analizy związane z wyborem 
opcji modernizacji i budowy nowych odcinków

-Wybrano warianty realizacji inwestycji

-Trwają prace modernizacyjne dla I etapu:
Montaż systemu ETCS poziom 
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

Sieć bazowa (realizacja 
do 2030 r.)
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Zakres wykonanych prac - 3

Zadanie Stan zaawansowania prac Odniesienie do TEN-T
Przygotowanie 
węzłów 
kolejowych 
(Poznań, Łódź, 
Wrocław)

Modernizacja 
linii Łódź –
Opoczno z 
łącznicą do linii 
CMK

LDP Katowice -
Ostrawa

Ukończono studia wykonalności (2014 r.), 
Oddanie do eksploatacji stacji Łódź 
Fabryczna (11.12.2016 r.)

Ukończone studium wykonalności (2013 r.)

Ukończono wstępne stadium wykonalności 
(2013 r.)

Sieć bazowa
(realizacja do 2030 r.)

Sieć bazowa

Sieć kompleksowa
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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 częściowo w eksploatacji 
ERTMS 2 dla nowych odcinków
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Przebieg 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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Linie dużych prędkości –
element sieci TEN-T

.

Rozporządzenie UE 1315/2013 
określa docelową sieć TEN-T 
w perspektywie 2030 r. i 2050r. 

Rozporządzenie 1316/2013 
określa zasady wykorzystania 
funduszu CEF na rozwój sieci 
TEN-T. Po 2023 r. będą to 
jedyne środki unijne, jakie 
będzie można uzyskać 
na rozwój sieci kolejowej.

Sieć pasażerska bazowa TEN-T w Polsce 
– linie istniejące i wymagane do budowy
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Uwarunkowania gospodarcze

PKB per capita w roku rozpoczęcia budowy LDP

PKB [USD]

POLSKA 12494USD

*

Na podst. danych World Bank  (GDP PPP)
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Uwarunkowania gospodarcze

Relacja pomiędzy PKB a gęstością zaludnienia w roku rozpoczęcia budowy LDP

PKB [USD]

*POLSKA 123

os/km2 

os/km2 
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Aglomeracje polskie w sieci 
szybkich połączeń

 Sieć szybkich połączeń 
kolejowych 
z wykorzystaniem LDP 
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 

 Zasięg oddziaływania 
(bezpośredni i pośredni) 
- około 18 mln 
mieszkańców Polski.
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Sytuacja demograficzno-
ekonomiczna w woj. objętych 
bezpośrednim oddziaływaniem  

Jednostka 
terytorialna

Ludność 
[osoby]

Gęstość 
zaludnienia

[os./km2]
PKB*[%]

PKB per 
capita*

[zł]

Stopa 
bezrobocia 

rejestrowanego 
[%]

Nakłady 
inwestycyjne 

na 1 
mieszkańca* 

[zł]
Polska 38 495 659 123 100 41 934 13,4 6 167

województwo 
mazowieckie 5 316 840 150 21,9 66 755 11,1 8 781

województwo 
łódzkie 2 513 093 138 6,1 39 080 14,1 7 176

województwo 
dolnośląskie 2 909 997 146 8,6 47 440 13,1 6 729

województwo  
wielkopolskie 3 467 016 116 9,5 44 567 9,6 6 093

województwo  
małopolskie 3 360 581 221 7,7 36 961 11,5 5 468

województwo  
śląskie 4 599 447 373 12,7 44 372 11,3 5 988

*2012
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Główne korytarze dla szybkich 
połączeń kolejowych na bazie 

linii dużych prędkości

Wrocław - Białystok 3.30

Wrocław - Lublin 3.20

Poznań – Kraków p. Łódź 2.30

Poznań - Lublin 3.15

Szczecin - Warszawa 3.30
Gdańsk - Kraków 4.30

Warszawa – Opole p. Łódź 2.00

Warszawa - Jelenia Góra 2.30
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Połączenia międzynarodowe 
dużych prędkości 
zgodnie z TEN-T

Warszawa – Praga 
p. Wrocław 3.10 - 3.40

Poznań – Praga 2.30 – 2.50
Katowice – Praga 
p. Ostawę 2.15

Kraków – Praga 
p. Ostrawę 2.45 

Warszawa –
Wiedeń 4.00 – 4.30

Kraków – Wiedeń 3.00
Warszawa –
Berlin* 3.00 

*brak danych dot. czasu przejazdu
od gr. PL-DE do Berlina
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Efekty budowy systemu KDP - 1

Efekty społeczno-gospodarcze budowy i funkcjonowania
systemu kolei dużych prędkości

 bezpośrednie (w trakcie przygotowywania linii oraz wkrótce po 
rozpoczęciu  prowadzenia przewozów)

 pośrednie (obserwowane są dopiero po pewnym czasie, 
ich znaczenie wraz  z upływem czasu rośnie). 

 indukowane (najszersze ujęcie skutków oddziaływania 
na otoczenie)

.

.
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Efekty budowy systemu KDP - 2

Efekty bezpośrednie
 zatrudnienie w związku z prowadzeniem prac inwestycyjnych

Inwestycja 200 mln USD w budowę infrastruktury TGV we Francji
tworzy stanowiska pracy równowarte 3.500 lat pracy,(job-years)

 oszczędności czasu związane z krótkim czasem podróży

.

Relacja Kolej dużych prędkości Kolej konwencjonalna

Paryż - Lille 1.00 2.15
Paryż - Bruksela 1.20 2.35
Paryż - Londyn 2.30 5.15
Madryt - Barcelona 2.50 6.00
Warszawa - Poznań 1.35 2.30
Warszawa - Wrocław 1.40 3.35
Kraków - Wiedeń 3.00
Warszawa - Praga 3.10 - 3.40 7.5
Poznań - Praga 2.5 – 3.0 -
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Efekty budowy systemu KDP - 3

Efekty bezpośrednie - cd

 poprawa bezpieczeństwa:
lepsze zabezpieczenie przed ingerencją zewnętrzną
niska wypadkowość

 zwiększenie niezawodności i komfortu podróżowania:
separacja ruchu
wysoka punktualność
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Efekty budowy systemu KDP - 4

Efekty pośrednie
 zmiany w mobilności ludności:

uruchomienie TGV wygenerowało popyt rzędu
Francja, Paryż – Lyon (1982-86) blisko 4-krotny wzrost
pasażerów kolei;
Hiszpania: zwiększenie popytu 8%-35% (zależnie od korytarza)

 zwiększenie przepustowości dla innych środków transportu:
przeniesienie części potoków z dróg na kolej,
zmniejszenie kongesji na drogach,

.
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Efekty budowy systemu KDP - 5

Efekty indukowane
 wpływ na lokalizację przedsiębiorstw:

Francja, Lyon, okolice Part-Dieu stały się drugim centrum miasta,
1/3 firm jako główny powód relokacji podaje TGV.

 generowanie zmian urbanistycznych:
Francja, Stacja Lille-Europe, stanowi centrum aktywności
gospodarczej (powierzchnie biurowe i handlowe, apartamenty
atrakcje turystyczno-rozrywkowe).
Lyon, centrum gospodarcze powstało w ciągu niespełna 10 lat
od uruchomienia linii TGV, wielkość powierzchni biurowej
wzrosła o 43%, a 60% inwestycji w mieście lokowano w jej
pobliżu.

 zmiany wartości nieruchomości w pobliżu KDP:
Hiszpania, Ciudad Real (50 min. od Madrytu), (2002 – 2008)
ceny nieruchomości prawie podwoiły się w  stosunku do średniej 
krajowej

,.
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Efekty budowy KDP - 6

Efekty indukowane - cd
 rozwój infrastruktury pomocniczej dla KDP:

zaplecze do utrzymania i obsługi systemu generuje dodatkowe
zatrudnienie

 dobudowa siatki innych gałęzi transportu:
tworzenie węzłów przesiadkowych
rozwój kolei aglomeracyjnych i regionalnych
rozwój transportu miejskiego

 wpływ na środowisko naturalne:
najniższa uciążliwość dla środowiska (mniejsza emisja CO2) 
(pociągi AVE 19% mniej energii niż pociągi konwencjonalne,
TGV charakteryzuje się 3-krotnie wyższą efektywnością
energetyczną na trasie Paryż - Lyon niż transport lotniczy) 
Amsterdam - Paryż: emisja gazów na pasażera Thalys-12,1kg, 
samochód-55,1kg, samolot-75,1kg
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Efekty budowy systemu KDP - 7

Efekty indukowane -cd

 wpływ na atrakcyjność turystyczną:
Hiszpania, Leida (pomiędzy Barceloną a Madrytem): wzrost
liczby turystów o 15% (2006 – 2008)
Francja, Le Mans: wzrost liczby konferencji z 15 (1989) do 500
(1995)
Niemcy, Fulda (Hanower i Würzburg): wzrost liczby noclegów
(blisko 90%), wzrost przyjazdów o 50% (1990 – 2008)

 wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionów.
Hiszpania: 10% wzrost przychodów budżetów gmin
(zlokalizowane w odległości do 5 km od stacji KDP)
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Korzyści z budowy LDP 
w Polsce - 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;
 ułatwienie przepływu osób w ramach rynku pracy, podróży 

turystycznych i w celach kulturalnych.
.
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Korzyści z budowy LDP 
w Polsce - 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;
 wygeneruje nowy popyt na tabor kolejowy; poprzez poprawę połączeń 

dalekobieżnych wpłynie na rozwój przewozów regionalnych.
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Korzyści z budowy LDP - 3 

Poprawa efektywności sektora kolejowego: 

 skrócone zostaną czasy przejazdów co zwiększy atrakcyjność
przewozów kolejowych;

 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;

 nastąpi zwolnienie przepustowości przewozowej dla kolei regionalnych 
i aglomeracyjnych.

.
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Korzyści z inwestycji w KDP

Mechanizm wpływu kolei dużych prędkości na współpracę regionalną
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Korzyści z inwestycji w KDP

Mechanizm wpływu kolei dużych prędkości na rozwój przemysłu
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Agata POMYKAŁA
apomykala@ikolej.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

mailto:apomykala@ikolej.pl
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