
 
 

Stan kwiecień 2009 r. 



Inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpisujące się w proces 
przygotowań do EURO 2012, wybrane z planu inwestycyjnego spółki 
na lata 2007 – 2015 
 
 
Podstawowym celem modernizacji jest dostosowanie moŜliwości 
eksploatacyjnych linii do prędkości V160 km/h dla taboru klasycznego  
i 200 km/h dla taboru z wychylnym nadwoziem - dla pociągów pasaŜerskich, 120 
km/h dla pociągów towarowych oraz przystosowanie nawierzchni do nacisku 
osiowego 225 kN. 
 
Zakres kompleksowej modernizacji obejmuje wymianę nawierzchni torowej, 
sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, likwidację przejazdów 
kolejowo-drogowych w poziomie szyn i budowę wiaduktów drogowych. 
Modernizowane są równieŜ obiekty inŜynieryjne, stacje i przystanki kolejowe, 
budowane są nowe perony, przejścia podziemne i kładki dla pieszych 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 
 
 

1. Zadania w obszarach miast – gospodarzy rozgrywek. 
! Modernizacja węzłów kolejowych, w tym: 

# modernizacja linii kolejowych, 
# modernizacja istniejących przystanków kolejowych  

z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych (windy, 
pochylnie), 

# budowa nowych przystanków kolejowych, w tym w okolicach 
stadionów, 

# połączenia kolejowe z lotniskami, 
# modernizacja stacji kolejowych (dworców) – układy torowo-

peronowe, przejścia podziemne, wiaty peronowe, windy, 
pochylnie, schody ruchome. 

! Efekty: 
# zwiększenie przepustowości linii (większa liczba pociągów), 
# krótszy czas przejazdu pomiędzy stacjami w węźle, 
# bezpośredni dojazd z lotnisk do centrów miast i stadionów, 
# masowy przewóz kibiców z obszarów miast do stadionów, 
# odciąŜenie komunikacji miejskiej, 
# stworzenie węzłów przesiadkowych (kolej, autobus, tramwaj, 

metro), 
# szybsza obsługa potoków podróŜnych, 
# poprawa estetyki infrastruktury kolejowej (oświetlenie, tablice 

informacyjne, zabezpieczenia dla osób niewidomych, 
nawierzchnia peronów). 



2. Zadania dotyczące modernizacji głównych ciągów komunikacyjnych 
pomiędzy miastami-gospodarzami rozgrywek oraz z kolejowymi 
przejściami granicznymi. 

 ! Wykaz linii: 
# Linia nr 1 Warszawa – Łódź:  

− Etap I Skierniewice – Łódź Widzew, 
− Etap II Warszawa – Skierniewice, 

# Linia E 65 Warszawa – Gdynia: LCS Nasielsk, Ciechanów, Działdowo, 
Tczew i stacja Gdynia, 
# Linia E 20 Kunowice – Terespol: odcinek Siedlce – Terespol Etap I,  
# Linia E 20 Kunowice – Terespol:  

− Rzepin – gr. państwa,  
− Poznański Węzeł Kolejowy i stacja Poznań Główny, 

# Linia E 59 Poznań – Wrocław: odcinek Wrocław – gr. woj. dolnośląskiego, 
# Linia E 30 Zgorzelec – Medyka:  

− Odcinek Zgorzelec – Legnica, 
− Odcinek Legnica – Wrocław, 
− Odcinek Wrocław – Opole,  
− Odcinek Rzeszów – Gr. Państwa, 

# Warszawa: linia średnicowa i przystanek Warszawa Stadion, 
# Warszawa: stacja Warszawa Gdańska i linia obwodowa Józefinów – 

Warszawa Gdańska, 
# Połączenia kolejowe z lotniskami: 

− Warszawa – MPL Okęcie: zadanie 1 i 2, 
− Kraków – MPL Balice. 

 ! Zakres modernizacji obejmuje: 
# kompleksową wymianę podtorza, szyn, sieci trakcyjnej, budowę odwodnień, 
# urządzenia sterowania ruchem kolejowym (budowa Lokalnych Centrów 

Sterowania Ruchem Kolejowym), 
# urządzenia torowe do diagnostyki stanu taboru, 
# modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów inŜynieryjnych 

(mosty, wiadukty, przepusty), 
# modernizację przystanków kolejowych w standardzie obsługi osób 

niepełnosprawnych, 
# modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i w miarę moŜliwości 

likwidacja przejazdów w poziomie szyn, 
# ochronę środowiska naturalnego (przejścia dla zwierząt, odstraszacze). 

 ! Efekty: 
# dostosowanie do prędkości 160 km/h dla pociągów pasaŜerskich i 120 

km/h dla pociągów towarowych, 
# zwiększenie bezpieczeństwa przewozów i przepustowości linii, 
# zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, 
# pełna dostępność infrastruktury kolejowej dla osób niepełnosprawnych, 
# ochrona środowiska naturalnego (swobodna migracja zwierząt, 

zmniejszenie strat w populacji zwierząt wywołanych zderzeniami  
z pociągami). 



Tab. 1. Czasy przejazdu na wybranych liniach dla pociągów IC, 
ekspresowych i pospiesznych, obecnie i symulacja w 2012 roku. 
 

Relacja 
Rozkład 

jazdy 
pociągów 
2007/2008 

Orientacyjne 
czasy 

przejazdów 
pociągów 

pasaŜerskich 
w 2012 r.  

Warszawa Centr. – Kraków Gł.  (292,988 km) 175 min. 150 min. 

Warszawa Centr. – Katowice (297,270 km) 160 min. 150 min. 
Warszawa Centr. – Wrocław Gł. (przez Poznań 464,073 km) 308 min 270 min 
Warszawa Centr. – Wrocław Gł. (przez Katowice 475,067 km) 315 min. 285 min. 
Warszawa Centr. – Gdańsk Gł. (325,490 km) 270 min. 180 min. 

Warszawa Centr. – Łódź Fabryczna (129 km) 90 min. 70 min. 

Warszawa Centr.– Poznań Gł. (300,440 km) 175 min. 160 min. 
Katowice – Wrocław Gł.  (177,797 km) 158 min. 135 min. 
Przemyśl – Kraków Gł. (242,792 km) 198 min. 185 min. 
Warszawa Centr. – Terespol (208,789 km) 195 min. 125 min. 
Wrocław Gł. – Węgliniec – Gorlitz (161,741 km) 160 min. 85 min. 
Poznań Gł. – Wrocław Gł. (163,633 km) 133 min. 110 min. 

 
 
Tab. 2. Liczba km linii kolejowych planowanych do realizacji do maja 2012  
 

Lp. Nr Linii Relacja  Realizacja  
do EURO 2012 [km] 

1 E 65 Warszawa – Gdynia 232,0 

2 E 20 Kunowice – Terespol 133,0 

3 E 59 Wrocław – Poznań 58,0 

4 E 30 Zgorzelec – Medyka 317,9 

5 L 1 Warszawa – Łódź  125,0 

6 WWK W-wa Zach. – W-wa Wsch. 13,0 

7 WWK Józefinów – W-wa Gdańska 35,0 

8 MPL Okęcie Warszawa – MPL Okęcie 10,4 

9 MPL Balice Kraków – MPL Balice 12,0 

  936,3 



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 1  WARSZAWA – ŁÓDŹ 
 
ETAP I: odcinek Skierniewice – Łódź Widzew 
 
Zrealizowany – w latach 2006 – 2008 
Długość modernizowanego odcinka – 62,8 km 
Koszt realizacji zadania – 931,8 mln zł. 
Źródła współfinansowania – Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)  
na lata 2004 – 2006 – 75%, budŜet państwa – 25% 
 

 
 
 
 
ETAP II: odcinek Warszawa Zach. – Skierniewice 
 
Planowany termin realizacji – II kw. 2012 r. 
Długość modernizowanego odcinka – 62,0 km  
Źródła współfinansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) na lata 2007 – 2013  

 



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E30/CE30 ZGORZELEC – MEDYKA    
                              
Termin realizacji – do maja 2012 r. planowane jest zmodernizowanie 317,9 km linii 
Źródła współfinansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) na lata 2007 – 2013, budŜet państwa  
 
Gr.Państwa – Zgorzelec – Legnica – Wrocław: 172 km 
 

 
Wrocław – Opole: 104 km 

 
 Rzeszów  – gr. państwa: 103,3 km, 
 
do maja do 2012 r. planowane jest zmodernizowanie 41,9 km na odcinku 
Rzeszów – Munina 
 

 



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65  WARSZAWA – GDYNIA   
 
Termin realizacji – do maja 2012 r. planowane jest zmodernizowanie 231,5 km linii  
Długość modernizowanego odcinka – 349,34 km  
Źródła współfinansowania – ISPA/FS, Fundusz Spójności (FS) na lata 2000 – 2006  
i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007 – 2013, 
budŜet państwa  
 
 
 

 
 
 
 



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E59  WROCŁAW – POZNAŃ 
ETAP II: odcinek Wrocław – granica woj. Dolnośląskiego 
 
Planowane termin realizacji – 2011 r. 
Długość modernizowanego odcinka – 58 km  
Źródła współfinansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) na lata 2007 – 2013, budŜet państwa 
 
 

 



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E20 KUNOWICE – TERESPOL 
 
Rzepin – granica państwa  
 
Zrealizowany – w latach 2000 – 2007  
Długość modernizowanego odcinka – 15 km  
Koszt realizacji inwestycji – ok. 24,2 mln € 
Źródła współfinansowania – ISPA/FS – 75%, budŜet państwa – 25% 
 

 
 
 
 
 
Obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego 
 
Planowany termin realizacji – 2009 r. 
Długość modernizowanego odcinka – 23 km  
Źródła współfinansowania – ISPA/FS – 75%, budŜet państwa – 25% 
 
 

 
 



Mińsk Mazowiecki – Siedlce  
 
Zrealizowany – w latach 2000 – 2008 
Długość modernizowanego odcinka – 52 km 
Koszt realizacji inwestycji:  132,5 mln € 
Źródła współfinansowania – ISPA/FS – 75%, budŜet państwa – 25% 
 
 

 
 
 
 
 
Siedlce – Terespol 
 
Planowany termin realizacji – 2009 r. 
Długość modernizowanego odcinka – 112 km 
Źródła współfinansowania – ISPA/FS – 75%, budŜet państwa – 25% 
 
 
 



MODERNIZACJA WARSZAWSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO 
 
Linia obwodowa Józefinów – Warszawa Gdańska 
 
Planowany termin realizacji – grudzień 2009 
Długość modernizowanego odcinka –  26 km 
Źródło finansowania – środki własne Spółki 
Efekty: - linia objazdowa dla linii średnicowej 
            - obniŜenie kosztów bieŜącej eksploatacji infrastruktury 
Dodatkowo, przy udziale m. st. Warszawy planowana jest budowa trzech nowych 
przystanków osobowych (Powązkowska, Wola Park, Fort Wola)  
 

                            
 
 
 
Stacja Warszawa Gdańska 
 
Planowany termin realizacji – marzec 2010 r. 
Źródło finansowania – środki własne Spółki 
Efekty: zmodernizowana stacja W-wa Gdańska połączona ze stacją metra A17  
 

                        



Linia średnicowa W-wa Zach. – W-wa Wsch. 
 
Planowany termin realizacji – maj 2012 r. 
Długość modernizowanego odcinka –  13 km 
Efekty:  
- zmodernizowane stacje W-wa Wsch., W-wa Zach., przystanek W-wa Stadion 
- remont 37 obiektów inŜynieryjnych (most, wiadukty, kolektory itp.) 
 

                        
 



MODERNIZACJA LINII NR 8 WARSZAWA – KIELCE  
 
ETAP I: odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy 
Warszawa SłuŜewiec – Lotnisko Okęcie 
 
Zadanie 1 Modernizacja linii nr 8 na odcinku W-wa Zach. – W-wa Okęcie  
Zrealizowane – w latach 2007 – 2008. 
Długość modernizowanego odcinka –  8,4 km 
Koszt realizacji inwestycji:  210,5 mln zł 
Źródła współfinansowania – Sektorowy Program Operacyjny Transport  
na lata 2004 – 2006 – 26,06%, budŜet państwa – 73,94% 
  
 

 
 
 
 

Zadanie 2: Budowa tunelu łączącego linię nr 8 ze stacją MPL Okęcie przy terminalu  II   
Planowany termin realizacji – II kw. 2011 r. 
Długość modernizowanego odcinka – 2 km łącznica w tunelu 
Źródła współfinansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) na lata 2007 – 2013  
 

 



BUDOWA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO MPL „KRAKÓW – BALICE”  
Z KRAKOWEM, ODCINEK KRAKÓW GŁ. – MYDLNIKI – BALICE 
 
Planowany termin realizacji – maj 2012 r. 
Długość modernizowanego odcinka – 12 km  
Źródła współfinansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) na lata 2007 – 2013, budŜet państwa 
 
Etap I – przygotowanie dokumentacji przedprojektowej  i projektowej 
Etap II – roboty budowlane. 
 
 

 
 
 

 


