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Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruk-
tury Kolejowej, określany w  skrócie Kolej Plus, jest rządo-
wym programem przyjętym przez Radę Ministrów i ogło-
szonym w  grudniu 2019 roku [1]. Program służy do wła-
ściwego planowania i wsparcia inwestycji poprawiających 
kolejowe przewozy pasażerskie na poziomie regionalnym 
i międzyregionalnym oraz do racjonalnego i spójnego po-
dejmowania działań wspierających kierunki rozwoju pol-
skiej sieci kolejowej. Założeniem Programu jest:

sprawny proces przygotowania i  realizacji inwestycji 
kolejowych na terenie wytypowanych miejscowości,
wykorzystanie doświadczenia i potencjału PKP PLK S.A. 
przez jednostki samorządu terytorialnego do przygoto-
wania i realizacji projektów kolejowych,
przygotowanie dokumentacji umożliwiającej wdrożenie in-
westycji kolejowych oraz realizację zadań inwestycyjnych,
promowanie transportu kolejowego w miejscowościach 
bez dostępu do kolei.

Program jest skierowany do jednostek samorządu teryto-
rialnego (jst) i związków metropolitalnych, które są zaintere-
sowane uruchomieniem połączeń kolejowych na swoim tere-
nie. Podmioty te we własnym zakresie ponoszą zaledwie 15% 
kosztów inwestycji. Okres realizacji Programu obejmuje lata 
2019–2028. W Programie wyodrębniono 3 komponenty:

Inwestycyjny

Obejmuje planowanie nad uzupełnieniem sieci kolejo-
wej w celu zrealizowania połączeń miejscowości o populacji 

powyżej 10 tys. osób bez dostępu do transportu kolejo-
wego, z  miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrz-
nej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej re-
gionów Polski. W pierwszej kolejności do realizacji ze środ-
ków Programu przewidziano 20 projektów. Lista wstępnych 
projektów nie miała charakteru zamkniętego, wobec czego 
możliwa była jej mody+ kacja.

Organizacja przewozów pasażerskich

Dotyczy usprawnienia kolejowych przewozów pasa-
żerskich na granicach województw (stykach) oraz uru-
chomienia nowych połączeń między sąsiadującymi woje-
wództwami na liniach, którymi pociągi nie kursują lub kur-
sują w ograniczonym zakresie, jak również na nowych od-
cinkach linii kolejowych. Będzie to możliwe dzięki wydłu-
żeniu sieci połączeń wojewódzkich w  głąb terenu sąsied-
niego województwa (nie dalej niż 30 km od granicy wo-
jewództwa), do większego ośrodka miejskiego, generują-
cego większe potoki pasażerów. Rozwiązanie to jest skie-
rowane przede wszystkim do organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego szczebla wojewódzkiego, którzy 
chcą realizować takie połączenia bez konieczności zawar-
cia odrębnego porozumienia między województwami.

Ochrona infrastruktury kolejowej przed likwidacją

Celem jest powstrzymanie degradacji infrastruktury ko-
lejowej, w  tym korytarzy transportowych. Dotyczy to tak-
że linii kolejowych objętych decyzją o ich likwidacji. Umoż-
liwi to ochronę ciągów infrastruktury, które już obecnie 
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wykazują potencjał przewozowy lub ten potencjał poja-
wi się przyszłości, przez pozostawienie praw własności za-
rządcy infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) innym spół-
kom Grupy PKP lub Skarbowi Państwa.

Początkowy budżet Programu: 6,5 mld złotych, zwięk-
szono o kwotę 5,6 mld zł, co ostatecznie daje łącznie ponad 
12 mld zł na realizację projektów przeznaczonych do wsparcia 
+ nansowego [2]. Jednostki samorządowe zgłosiły do Progra-
mu 96 wniosków, które przeanalizowano i poddano ocenie for-
malnej. Zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP PLK S.A. 
– sporządziła listę rankingową projektów kwali+ kujących  się 
do wsparcia, na której znalazło się 79 wniosków spełniających 
kryteria i cele Programu. Kolejnym etapem było opracowanie 
przez samorządy wstępnych studiów planistyczno-progno-
stycznych, a także uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii 
oraz wniosków z konsultacji społecznych, w tym dokumenta-
cji potwierdzających zabezpieczenie + nansowania minimum 

15% wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organi-
zatora przewozów, dotyczącej uruchomienia i  + nansowania 
przez 5 lat, co najmniej 4 par pociągów na dobę.

Etap ten zakończyła wielokryterialna ocena zgłoszo-
nych projektów. W tablicy 1 zamieszczono listę podstawo-
wą i  rezerwową projektów ocenionych pozytywnie w  ra-
mach II etapu naboru do Programu Kolej Plus. Ostatecznie, 
do wsparcia i realizacji Programu Kolej Plus zakwali+ kowa-
no 34 inwestycje infrastrukturalne (pozycje 1–34 z tabl. 1) 
w 11 województwach [3], z których:

10 projektów dotyczy rewitalizacji linii o łącznej długo-
ści około 315 km,
14 projektów dotyczy odbudowy lub rozbudowy linii 
o łącznej długości około 516 km,
7 projektów dotyczy budowy nowych linii o łącznej dłu-
gości około 189 km,
3 projekty dokumentacyjne obejmuje około 183 km li-
nii kolejowych.

Tablica 1
Projekty infrastrukturalne do Programu Kolej Plus

Lp. Nazwa Projektu Województwo Wnioskodawca

Lista podstawowa (podstawowy budżet Programu)

1

Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuź-
nica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda 
Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i By-
tom ul. Zabrzańska

śląskie

Gmina Miejska Bytom

2

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – 
Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwi-
ce – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Haj-
duki – Gottwald

Gmina Miejska Ruda 
Śląska

3
Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Kato-
wice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142

Miasto Katowice

4
Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto 
dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Mia-
sto

Gmina Miejska Pyskowice

5
Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowi-
ce Ligota – Orzesze Jaśkowice przez budowę drugiego toru i dodatkowych 
przystanków osobowych

Gmina Miejska Mikołów

6
Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Ka-
towicami

UM Woj. Śląskiego

7
Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią ko-
lejową nr 181 (Wieluń)

łódzkie UM Woj. Łódzkiego

8
Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Pół-
nocnego Mazowsza”

mazowieckie Miasto i Gmina Serock

9
Modernizacja i elektry+ kacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Ma-
zowiecki – Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie
UM Woj. Świętokrzyskie-
go

10 Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń

wielkopolskie UM Woj. Wielkopolskiego
11 Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo

12 Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły

13 Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin

14
Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przy-
stanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków

lubuskie UM Woj. Lubuskiego
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15 Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka

lubelskie UM Woj. Lubelskiego
16

Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z popra-
wą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik

17
Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności 
transportu kolejowego w m. Włodawa

Lista podstawowa (dodatkowy budżet Programu)

18
Modernizacja i elektry+ kacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Try-
bunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa

łódzkie UM Woj. Łódzkiego

19

Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszy-
ce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym 
odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobo-
wego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg

śląskie
Gmina Miejska Dąbrowa 
Górnicza

20
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 
390 / 236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec

wielkopolskie UM Woj. Wielkopolskiego

21 Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz

małopolskie UM Woj. Małopolskiego

22 Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice

23 Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice

24
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnie-
nia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i bu-
dową łącznicy pomiędzy ww. liniami

25 Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie opolskie UM Woj. Opolskiego

26
Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Me-
tropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku 
Środa Śląska – Wrocław

dolnośląskie UM Woj. Dolnośląskiego
27

Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włą-
czenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego woje-
wódzkiego transportu kolejowego

28
Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Boga-
tyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego

29

Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok przez rewitalizację 
wraz z elektry+ kacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektry+ -
kacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na od-
cinku Śniadowo – Łapy

podlaskie UM Woj. Podlaskiego

30 Elektry+ kacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin

lubelskie UM Woj. Lubelskiego
31

Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość 
Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada

32 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia

mazowieckie

UM Woj. Mazowieckiego
33 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

34
Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyj-
nego

Gmina Kozienice

Lista rezerwowa

35
Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem 
usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec

małopolskie UM Woj. Małopolskiego

36 Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód lubuskie UM Woj. Lubuskiego

37

Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego 
z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzy-
ce – Piława Górna oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej 
nr 285 Wrocław Główny – Kobierzyce

dolnośląskie UM Woj. Dolnośląskiego

Tablica 1 cd.  
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Instytut Kolejnictwa uczestniczył w przygotowaniu do-
kumentacji dla następujących projektów:

Uzupełnienie sieci kolejowej o  połączenie Jastrzębia-
Zdroju z Katowicami;
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na li-
niach kolejowych nr 390 / 236 Czarnków – Rogoźno – 
Wągrowiec;
Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – 
Czempiń;
Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz;
Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice.

Projekty były zgłoszone do Programu przez woje-
wódzkie urzędy marszałkowskie. Zakres wykonanych za-
dań obejmował w szczególności uzyskanie danych i zde+ -
niowanie wariantów infrastruktury, analizy eksploatacyjne 
z oceną propozycji rozwiązań oraz prognozy ruchu i prze-
wozów dla wariantów inwestycyjnych.

Finalnie, najwyższą liczbę punktów uzyskał projekt ślą-
ski – 40 pkt, następnie wielkopolskie projekty rewitalizacyj-
ne (odpowiednio 28 i 24 pkt), a projekty budowy w mało-
polskim: 23 i 19 pkt [4].

Wszystkie 5 projektów, w  których przygotowaniu 
uczestniczył Instytut Kolejnictwa włączono do Programu 
Kolej Plus i  znalazły  się na liście podstawowej. Realizacja 
tych inwestycji wpłynie na poprawę dostępności transpor-
towej w  województwie małopolskim, wielkopolskim i  ślą-
skim, a  tym samym skutecznie zmniejszy problem wyklu-
czenia komunikacyjnego. 
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Lp. Nazwa Projektu Województwo Wnioskodawca

38
Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako 
niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – 
Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)

śląskie

Miasto Bielsko-Biała

39
Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii ko-
lejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego 
na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

Gmina Miejska Zabrze

40
Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii 
kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjne-
go na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

41
Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Os. Arki Bożka na linii kole-
jowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na 
trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry

Gmina Miejska Bytom

42
Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej 
nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie 
Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry

43
Budowa nowego przystanku osobowego Świętochłowice Mijanka na linii 
kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjne-
go na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

Gmina Miejska Święto-
chłowice

44
Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej 
nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głów-
nej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

Gmina Miejska Gliwice

45
Modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kole-
jowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego re-
lacji Katowice – Tychy Lodowisko

Gmina Miasta Tychy

46
Budowa dodatkowego przystanku kolejowego na linii L-91 w miejscowości 
Zawada k. Dębicy

podkarpackie UM Woj. Podkarpackiego

Opracowanie własne na podstawie [4].

Tablica 1 cd.  


