
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 9. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Tak jak już podkreślałem w ostatnim oświadczeniu, z efektów prac prowadzonych przez PKP Polskie Li-

nie Kolejowe SA w ramach Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 76 miliardów zł już korzy-

stają pasażerowie w całej Polsce, w tym również w moim regionie, w województwie dolnośląskim, na terenie 

powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. 

Zgodnie z informacją ministerstwa tylko w 2019 r. PKP PLK SA zmodernizowały łącznie ok. 

1 tysiąca 400 km torów, wymieniły prawie 1 tysiąc 300 rozjazdów i zwiększyły poziom bezpieczeństwa na 

700 przejazdach kolejowo-drogowych. PKP PLK dbają o najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na sieci kole-

jowej montowane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, nowe rozjazdy – elementy torów za-

pewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zapew-

nia modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Ważnymi elementami inwestycji są nowe bezkolizyjne 

skrzyżowania czy też przejścia pod torami budowane na stacjach i przystankach, dostosowujące centra ko-

munikacji do potrzeb mieszkańców. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości kolej staje się dostęp-

niejsza i bardziej komfortowa. 

Te pozytywne zmiany widać również w moim regionie i są to dla mojego regionu inwestycje historyczne. 

Dziękując za szczegółową informację przedłożoną w odpowiedzi na ostatnie oświadczenie, proszę jednocze-

śnie w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senatorskiego przez mieszkańców  

i samorządowców, zwłaszcza z powiatu kłodzkiego, o informacje dotyczące następujących wielkich inwesty-

cji realizowanych w ramach projektów, które są obecnie w realizacji. 

1. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach POIiŚ 5.2-9, zadanie nr 5: poprawa bezpie-

czeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – część przejazdowa na terenie: IZ Opole, IZ Wał-

brzych, IZ Tarnowskie Góry. Umowa dotyczy także powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. Wartość umowy 

to 55 milionów 168 tysięcy zł, umowę zawarto 17 października 2017 r., roboty rozpoczęto 18 czerwca 

2018 r., zakończenie umowy planowane jest do końca II kwartału 2020 r. 

2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej: prace na linii kolejowej nr 137 na odcinku Kędzierzyn 

Koźle – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica wraz z elektryfikacją. Umowa dotyczy także powiatów ząbkowic-

kiego i dzierżoniowskiego. Wartość umowy to 5 milionów 258 tysięcy zł, umowę zawarto 30 listopada 

2017 r., zakończenie umowy planowane jest do końca II kwartału 2020 r. 

3. Wykonanie usługi dla zadania II: prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko – badania geologiczne 

wraz z opracowaniem geotechnicznym oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla mostu w km 0,346 

realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci 

kolejowej”. Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to 985 tysięcy zł, umowę zawarto 

17 października 2019 r., zakończenie umowy planowane jest do końca I kwartału 2020 r. 

4. Roboty na przebudowę układu torowego stacji Kłodzko Miasto, która umożliwi kończenie biegu pocią-

gów. Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to 47 milionów 778 tysięcy zł, umowę zawarto 

11 czerwca 2018 r., roboty rozpoczęto 11 czerwca 2018 r., zakończenie umowy planowane jest do końca 

IV kwartału 2020 r. 

5. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania I: prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko – stacja 

Ścinawka Średnia, realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eks-

ploatacyjnych na sieci kolejowej”. Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to 23 miliony 

686 tysięcy zł, umowę zawarto 12 grudnia 2019 r., rozpoczęcie robót planowane w III kwartale 2020 r., za-

kończenie umowy planowane jest do końca III kwartału 2021 r. 

6. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu 

ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS”, część 1: 

wdrożenie systemu GSM-R. Umowa multilokalizacyjna obejmuje także powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzier-

żoniowski. Wartość umowy wynosi 2 miliardy 149 milionów 816 tysięcy zł. Umowę zawarto 29 marca 

2018 r., zakończenie umowy planowane jest do końca II kwartału 2023 r. 



7. Przebudowa mostu kolejowego na linii kolejowej nr 137 Katowice –  Legnica km 34,164. Umowa do-

tyczy powiatów dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Wartość umowy to 4 miliony 600 tysięcy zł, umowę 

zawarto 14 czerwca 2019 r., roboty rozpoczęto 1 września 2019 r., zakończenie umowy planowane jest do 

końca IV kwartału 2020 r. 

Dodatkowo prowadzone jest postępowanie na roboty budowlane dla projektu „Poprawa stanu techniczne-

go obiektów inżynieryjnych – etap II” (wiadukt na linii kolejowej nr 286 w km 0,654 Kłodzko; most na linii 

kolejowej nr 286 w km 0,346 Kłodzko; most na linii kolejowej nr 286 w km 1,824 Kłodzko). Postępowanie 

wszczęto 31 stycznia 2020 r., podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w IV kwartale 2020 r., a za-

kończenie umowy – do końca IV kwartału 2023 roku. 

Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją w naszym kraju związaną z pandemią koronawirusa mamy in-

formację, czy projekty te będą realizowane zgodnie z przedstawionym harmonogramem? Czy przewidziane 

będą jakieś opóźnienia w ich realizacji? 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


