SUBIEKTYWIZM RANKINGU PROJEKTÓW KOLEJOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W KRAJOWYM
PROGRAMIE KOLEJOWYM (KPK) DO ROKU 2023 (UCHWAŁA RM NR 162/2015 Z DNIA
15.09.2015) W ŚWIETLE BUDOWY LINII NR 622 I NR 623 PODŁĘŻE – SZCZYRZYC –
TYMBARK/MSZANA DOLNA ORAZ MODERNIZACJI LINII NR 104 CHABÓWKA – NOWY SĄCZ

1.

BRAK UWZGLĘDNIENIA OPINII ZAWARTYCH W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DO KPK .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w miesiącach lipiec i sierpień 2015 r. resort infrastruktury
POPRZEDNIEGO RZĄDU przeprowadził konsultacje społeczne do projektu uchwały Rady Ministrów
dotyczącej KPK do 2023 r. (Załącznik 1). W trakcie trwających konsultacji przesłano 7752 uwag. Ponad 1000
uwag dotyczyło przeniesienia budowy linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz
modernizacji linii Chabówka – Nowy Sącz (w skrócie projekt „P-P”) z listy rezerwowej na listę podstawową
KPK. Swoje wnioski do ówczesnego Ministerstwa wystosowały nie tylko osoby prywatne, lecz również
samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, a także wielu parlamentarzystów.
Niestety można stwierdzić, że poprzednie Ministerstwo Infrastruktury postanowiło przeprowadzić konsultacje
społeczne wyłącznie jako przepisową formalność. Podstawą do takiego wniosku jest uwzględnienie tylko 3
z
przesłanych
ponad
7000
uwag
(podstawa:
http://www.rynekkolejowy.pl/59623/dwadziescia_tysiecy_uwag_do_kpk_uwzgledniono_trzy.html).
Podstawowym argumentem byłego ministerstwa, zawartym w raporcie z konsultacji społecznych (Załącznik
2), o nie zmienianiu kolejności w rankingu projektów umieszczonych na liście było stwierdzenie: „Ranking
projektów (co za tym idzie kolejność w przypisywaniu środków z POIiŚ i CEF) określa Dokument
Implementacyjny, poddany konsultacjom społecznym w I kwartale 2014 r. i przyjęty uchwałą Rady Ministrów
24 września 2014 r. Podział tej listy na podstawową i rezerwową jest wypadkową alokacji środków UE.”
Przeciwieństwem konsultacji społecznych KPK były konsultacje Programu Budowy Dróg Krajowych do 2023
roku (z perspektywą do 2025) (PBDK). W przeciwieństwie do KPK przedstawiono tam dokładny udział w
konsultacjach parlamentarzystów, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych. W PBDK uwzględniono
niemalże wszystkie racjonalne uwagi konsultacji społecznych. Sztandarowym przykładem jest tu przebudowa
DK75 (tzw. Sądeczanki), która pomimo braku umieszczenia w pierwotnym projekcie PBDK, źródeł
finansowania oraz sporządzonego studium wykonalności, decyzją polityczną, znalazła się w PDBK. Warto
zaznaczyć, że o przebudowę DK75 postulowało 20% osób w odniesieniu do projektu „P-P” (Załącznik 3).
Świadczy to o stronniczości byłego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury w odniesieniu do konsultacji
społecznych projektów drogowych i kolejowych. Abstrahując należy stwierdzić, że PBDK (zwiększony po
konsultacjach społecznych o 16 mld PLN, obecnie jest mowa o wzroście o około 80 mld w stosunku do wersji
pierwotnej!)
nie
ma
przedstawionych
konkretnych
źródeł
finansowania
(podstawa:
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/drogowa-kielbasawyborcza,2168522,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome).
Dodatkowym paradoksem pozostaje to, że poprzednie władze Ministerstwa Infrastruktury nie dotrzymały
rankingu projektów kolejowych z Dokumentu Implementacyjnego (DI).
2.

NIEZGODNOŚĆ KPK W STOSUNKU DO DOKUMENTU IMPLEMENTACYJNEGO.

Poprzednie władze Ministerstwa Infrastruktury pomimo deklaracji w przypisywaniu środków dla projektów
KPK z POIiŚ, CEF, PO PW zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym przyjętym przez Radę Ministrów w
dniu 24.09.2014 r. (Załącznik 4) nie dotrzymały tej deklaracji.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów projektów, które pomimo niższej pozycji w rankingu w stosunku do
linii „Podłęże – Piekiełko” (pozycja 132. w rankingu KPK, pozycja 47. i 35,42 pkt w DI) znalazły się na liście
podstawowej KPK lub są już w trakcie rozpisywania przetargów na rewitalizację / modernizację.
a) Projekt „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie
201 i 203, etap I – wraz z elektryfikacją”.
W ramach punktacji DI jako projekt kolejowy zadanie otrzymało 30,52 pkt (pozycja 61. w DI). Poprzednie
Ministerstwo Infrastruktury przekwalifikowało ten projekt jako morski i tym samym uzyskał 77,33 pkt (str.
92 DI). Żaden z projektów w rankingu kolejowym nie osiągnął takiej wartości. Należy stwierdzić, że takie
przekierowanie projektu jest niewiarygodne, gdyż ocena punktowa projektu podlega całkowicie innym
kryteriom niż wszystkie ogólnopolskie projekty kolejowe. Takimi kryteriami są kryterium rodzaju
infrastruktury oraz kryterium znaczenia projektu dla rozwoju portu.
Ostatecznie projekt znalazł się na 60. pozycji w rankingu KPK (str. 46) na liście podstawowej,
wyprzedzając takie projekty jak modernizacje linii Kraków – Katowice, magistrali Poznań – Szczecin,
fragmentów magistrali Poznań – Warszawa czy linii CMK. Warto zaznaczyć, że obecnie na przedmiotowej
linii odbywa się wyłącznie lokalny ruch pociągów pasażerskich oraz sporadyczne przewozy kontenerowe
oraz ładunków z przekroczoną skrajnią. Prognozowany wzrost przewozów towarowych na linii nr 201 na
odc. Maksymilianowo – Gdynia przewidywany jest na rok 2030, co w odniesieniu do projektu „P-P”, gdzie
zapotrzebowanie jest natychmiastowe jest nieporównywalne. Szacowana wartość projektu zgodnie z
KPK to 1,25 mld PLN. W ramach konsultacji społecznych wnioskowano o obniżenie wartości projektu,
niemniej raport z konsultacji odnosi się do tego problemu ogólnikowo (str. 23 – poz. 205).
b) Projekt „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie
201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacją”.
Sytuacja jest analogiczna jak w opisanym wcześniej projekcie. W ramach DI jako projekt kolejowy
inwestycja otrzymała 27,19 pkt, a jako projekt morski „awansowała” i uzyskała 77,33 pkt (str. 92 DI), tym
samym lokując się na 61.pozycji w rankingu KPK (str. 46). Szacowana zawyżona wartość projektu to 367
mln PLN. W konsultacjach bez rezultatów wnioskowano o obniżenie wartości inwestycji (str. 23 – poz.
206).
c) Projekty KPK takie jak „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni.” (poz. 62, lista
podstawowa, wartość 650 mln PLN) oraz „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w
Szczecinie i Świnoujściu” (poz. 63, lista podstawowa, wartość 463 mln PLN) zostały zweryfikowane
wyłącznie w rankingu projektów morskich w DI i uzyskały w związku z tym po 82 pkt! (str. 91 DI). Nie
występuje porównanie do projektów kolejowych pomimo występowania innych kryteriów oceny projektów
(kryterium rodzaju infrastruktury oraz kryterium znaczenia projektu dla rozwoju portu).
d) Projekt „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.” (w KPK poz. 64, lista
podstawowa, wartość 800 mln PLN) podobnie jak wyżej przytoczone projekty podlega wyłącznie
rankingowi projektów morskich w DI (str. 92) i uzyskał 82 pkt! Kontrowersyjność tego projektu polega
dodatkowo na tym, że aktualnie realizowane są prace przez firmę VIAS obemującą właśnie poprawę
dostępu do tego portu. Prace te mają być kontynuowane w ramach KPK do roku 2016 i są ujęte na liście
podstawowej na str. 45 KPK na poz. 76 jako „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk
(most + dwutorowa linia kolejowa)”. Pod znakiem zapytania pozostaje jakie kolejne prace o tak dużej
wartości przewidziano w ramach dalszej poprawy dostępności portu w Gdańsku.
e) Projekt „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” (w KPK poz. 100, lista
podstawowa, wartość 1,5 mld PLN) jest szczególnie kontrowersyjny. O ile nie podlega dysuksji
konieczność budowy drugiego toru na odcinku Wejherowo – Słupsk, o tyle pomysły budowy trzeciego
toru na odcinku Rumia – Wejherowo przy obecnej ciężkiej sytuacji infrastruktury kolejowej w innych
miejscach Polski należy uznać za fanaberię lokalnych polityków. Pomimo, że linia stanowi fragment sieci
kompleksowej TEN-T (podobnie jak obecnie planowana linia „Podłęże – Piekiełko”) i natężenie ruchu
pociągów pasażerskich jest znaczne, to nie jest na tyle duże by na obecnym etapie zabudowa
samoczynnej blokady dwukierunkowej (trzystawnej lub czterostawnej) nie była wystarczająca.
Omówione powyżej projekty świadczą o zdecydowanym położeniu nacisku na infrastrukturę
kolejową północnych województw Polski w odniesieniu do reszty kraju. WSZYSTKIE linie, które

znajdują się w sieci kompleksowej TEN-T na terenie tego województwa zostały wpisane na listę
podstawową. Linie kolejowe sieci kompleksowej TEN-T w innych częściach kraju, w niektórych
przypadkach wymagające pilnych remontów (np. odcinki Korsze – Ełk, Wrocław – Międzylesie,
Kielce – Żelisławice, Koluszki – Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna, itp., itd.) zostały
ujęte co najwyżej na liście rezerwowej lub (jak w przypadku odcinka Koluszki – Tomaszów
Mazowiecki – Opoczno) w ogóle nie uwzględnione.
f)

Projekt „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności” (w KPK poz.
109, lista podstawowa, wartość 1,089 mld PLN) nie jest w ogóle uwzględniony w DI! Sensowność tego
projektu należy postawić pod dużym znakiem zapytania, gdyż projekty realizowane na obszarze
poszczególnych aglomeracji są prowadzone w ramach innych projektów znajdujących się na liście
podstawowej KPK, takich jak:
-„ Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny –
Mydlniki – Balice” (węzeł krakowski w KPK poz. 17, dokończenie inwestycji),
- „Udrożnienie Łodzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna”
(węzeł łódzki w KPK poz. 20, dokończenie inwestycji),
- „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki” (węzeł krakowski w KPK poz. 77),
- „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na
odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” (aglomeracja górnośląska
w KPK poz. 83),
- „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap II: linia E 30
na odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy” (aglomeracja górnośląska w KPK poz.
85),
- „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa –
Otwock – Dęblin – Lublin” (węzeł warszawski w KPK poz. 88),
-„Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia”
(węzeł warszawski w KPK poz. 93),
-„Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów
linii aglomeracyjnej” (węzeł krakowski w KPK poz. 94),
-„Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź
Kaliska/Łódź Żabieniec„ (węzeł łódźki w KPK poz. 97) – obecnie terminowość realizacji projektu
stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania z uwagi na problemy z zakończeniem etapu I
(wartość etapu II – 2,3 mld PLN)
-„Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia – Warszawa
Gdańska) „ (węzeł warszawski w KPK poz. 104),
- „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” (węzeł warszawski
w KPK poz. 108).
Podstawowe prace inwestycyjne na pozostałych ważniejszych węzłach kolejowych w Polsce
(poznańskim, wrocławskim, trójmiejskim) zostały zrealizowane w ramach kończącej się perspektywy
unijnej.

g) Projekt „Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock” (poz. 139 w rankingu KPK, lista
rezerwowa, wartość 200 mln PLN) został zapisany na liście podstawowej RPO województwa
mazowieckiego (str. 51 KPK). Niezrozumiałe jest w tej sytuacji powielanie tego samego projektu po raz
drugi w KPK przez poprzednie Ministerstwo Infrastruktury. Powoduje to „wirtualne” generowanie
wydatków na całość KPK. O ile można przyznać, że projekty o tej samej nazwie mogą różnić się zakresem
o tyle należy się zastanowić czy jednak 70% zakresów planowanych robót nie jest jednak taka sama.
h) Projekt „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica” (poz.11 w ramach PO
PW rankingu KPK na str. 49 na liście rezerwowej, wartość 123 mln PLN) został zapisany na liście
podstawowej RPO województwa podkarpackiego (str. 51 KPK). Sytuacja analogiczna jak dla projektu
„Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock”.
i)

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew – Łuków” (poz. 13 w ramach PO PW
rankingu KPK na str. 49 na liście rezerwowej) był zaplanowany do realizacji (podobnie jak „P-P”) w
ramach uzyskania wolnych środków.
Pomimo umieszczenia na liście rezerwowej KPK trzeba stwierdzić, że w październiku 2015 r. PKP PLK
S.A. ogłosiło przetarg na realizację zadania pod nazwą >>Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania
pn. „Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew”<< (podstawa:

https://zamowienia.plksa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=6038&expired=
0).
Powyższy przykład podważa ideę rankingu projektów przedstawionych w KPK w ramach listy
podstawowej i rezerwowej. Powyższa linia nie występuje w Dokumencie Implementacyjnym.
3.
BRAK WIARYGODNOŚCI PUNKTOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZAWARTYCH W
DOKUMENCIE IMPLEMENTACYJNYM NA PRZYKŁADZIE LINII „P-P”.
W związku z tym, że punktem bazowym wyjścia do rankingu przedstawionego w KPK według argumentacji
poprzedniego Ministerstwa Infrastruktury był Dokument Implementacyjny (chociaż powyżej udowadniamy,
że nie zawsze tak było) przeprowadziliśmy analizę doboru punktacji do projektu „P-P”. Ponieważ ta punktacja
była podstawową przesłanką do umieszczenia projektu na tak niskiej pozycji, musimy stwierdzić rażącą
niestaranność opracowujących tę punktację dla projektu „P-P”. Opinia ta pomija problem projektów morskich
przyporządkowanych do KPK bez weryfikacji pod kątem projektów kolejowych i ich stronniczą pozycję w
rankingu (o czym była mowa powyżej).
Dokument Implementacyjny dla projektów kolejowych przewidział następujące kryteria oceny – kryterium
położenia, kryterium ruchowe, kryterium przepustowości, kryterium zwiększenia prędkości, kryterium
kontynuacji oraz kryterium środowiskowe.
Projekt „P-P” uzyskał łącznie 35,42 pkt, co jest wartością skandalicznie niską.
W ocenie poprzedniego Ministerstwa Infrastruktury „P-P” uzyskała:
a) w KRYTERIUM POŁOŻENIA – 12,86 / 30 pkt. MIR uznaje tym samym, że linia nie usprawnia połączenia
z portem morskim ani lotniczym.
W naszej opinii linia „P-P” powinna w tym kryterium uzyskać 17,14 / 30 pkt. Linia „P-P” usprawni
połączenie do portu lotniczego Kraków Balice w skali regionalnej. Dodatkowo linia ta stanowi fragment
korytarza umowy AGTC, a także sieci kompleksowej TEN-T a jej budowa usprawni transport towarów
między portami morskimi Bałtyku i Morza Czarnego oraz na Słowację i Węgry. Obecnie linia stanowi
fragment planowanego korytarza nr 11 kolejowego transportu towarowego sieci bazowej TEN-T,
co powinno jeszcze bardziej podnieść punktację zadania w rankingu.
b) w KRYTERIUM RUCHOWYM – 3,33 / 20 pkt. MIR uznaje, że po linii kolejowej będzie jeździło poniżej 35
pociągów na dobę.
W naszej opinii linia „P-P” powinna w tym kryterium uzyskać 6,67 / 20 pkt. W opinii przygotowującej
studium wykonalności linii „P-P”, firmy MultiConsult na linii odbywałby się ruch 53 par pociągów na dobę
(w tym kryterium byłoby to 4/6 pkt).
c) w KRYTERIUM PRZEPUSTOWOŚCI – 6,67 / 10 pkt. MIR uznaje, że nie zwiększy się przepustowość
linii (co w przypadku nowobudowanej linii jest nieprawdą) lub nie zostanie podniesiona przepustowość
modernizowanej linii nr 104 poprzez jej elektryfikację lub zabudowę nowoczesnych urządzeń sterowania
ruchem kolejowym.
W naszej opinii linia „P-P” powinna w tym kryterium uzyskać maksymalną liczbę punktów z racji tego, że
jest linią nowobudowaną i poprawia przepustowość na przyległych liniach (tj. „zakopiance” i
„kryniczance”), podobnie jak modernizacja linii nr 104 (w tym elektryfikacja i zabudowa nowoczesnych
urządzeń sterowania ruchem kolejowym). Należy jednak stwierdzić, że studium wykonalności budowy
linii „P-P” wciąż nie zostało zakończone i trudno przewidzieć, w jakim stopniu wybudowana linia odciąży
przyległe szlaki kolejowe w związku z czym podzielamy przydzieloną przez MIR ilość punktów w tym
kryterium.
d) w KRYTERIUM ZWIĘKSZENIA PRĘDKOŚCI – 8,33 / 30 pkt. MIR uznaje, że prędkość na linii kolejowej
nr 104 zwiększy się o 30–40 km/h.
W naszej opinii linia „P-P” powinna w tym kryterium uzyskać 16,67 / 30 pkt. Pomijając fakt budowy nowej
linii kolejowej (gdzie jako prędkość odniesienia do 160 km/h powinno się przyjąć 0 km/h), prędkość na
linii nr 104 wzrośnie o 90 km/h (z obecnych 0 – 30 km/h do 120 km/h). Warto jednak zaznaczyć, że z
uwagi na postępującą degradację linii PKP PLK S.A. wstrzymało możliwość przejazdu pociągów
pasażerskich po tej linii.
e) w KRYTERIUM KONTYNUACJI – 0 / 5 pkt. MIR uznaje, że linia kolejowa nie będzie miała kontynuacji w
linii o dobrych parametrach zarówno w Nowym Sączu, jak i Chabówce.
W naszej opinii liniia „P-P” powinna w tym kryterium uzyskać 2,5 / 5 pkt, gdyż zarówno parametry
odcinków Nowy Sącz – Muszyna oraz Chabówka – Zakopane są na tyle zadowalające by prowadzić po
nich normalny ruch pociągów z konkurencyjnym czasem przejazdu w stosunku do transportu
samochodowego.

w KRYTERIUM GOTOWOŚCI DO REALIZACJI – 1 / 5 pkt. MIR słusznie stwierdza, że realizacja projektu
jest dopiero w początkowej fazie (na etapie studium wykonalności). W naszej opinii punktacja w tym
kryterium nie powinna się zmienić.
g) w KRYTERIUM ŚRODOWISKOWYM – 3,43 / 5 pkt. MIR słusznie stwierdza, że po realizacji projektu
poprawi się jakość środowiska, natomiast sama inwestycja nie wpłynie na niego niekorzystnie. W naszej
opinii punktacja w tym kryterium nie powinna się zmienić – linia „P-P” według planowanego przebiegu nie
przecina rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów NATURA 2000.
f)

Reasumując całość kryteriów według poprzedniego Ministerstwa Infrastruktury projekt „P-P” uzyskał
35,42 pkt / 105 pkt plasując się na 47. miejscu w rankingu projektów kolejowych zawartych w Dokumencie
Implementacyjnym (str. 86).
W naszej opinii (oczywiście podobnie subiektywnej jak tej opracowanej przez MIR) projekt „P-P”
powinien uzyskać 54,08 pkt / 105 pkt plasując się wówczas na 14. miejscu w Dokumencie
Implementacyjnym.
PODSUMOWUJĄC
POWYŻSZE
STWIERDZAMY,
ŻE
WYSTĘPUJE
KONIECZNOŚĆ
WERYFIKACJI KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO DO ROKU 2023. OBECNE ZAPISY
KPK (PODOBNIE JAK DI) CZYNIĄ GO SUBIEKTYWNYM I PREFERUJĄCYM NIEKTÓRE REJONY
KRAJU W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH.
GORĄCO WIERZYMY, ŻE CHĘĆ URUCHOMIENIA PRZEZ WĘGRY, POLSKĘ, SŁOWACJĘ I
SŁOWENIĘ 11 KOLEJOWEGO KORYTARZA TRANSPORTU TOWAROWEGO (RFC11), W
KTÓREGO SKŁAD MA RÓWNIEŻ WCHODZIĆ LINIA „PODŁĘŻE – PIEKIEŁKO”, POZWOLI
PRZYSPIESZYĆ TĘ NIEZBĘDNĄ INWESTYCJĘ I NADAĆ JEJ WŁAŚCIWE MIEJSCE W
WERYFIKOWANYM OBECNIE KPK.
Zespół Pociąg-autobus-góry
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