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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 22 lipca 2020 r.

Znak sprawy: DTK-5.054.128.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę podczas 12 posiedzenia Senatu 
RP w dniu 18 czerwca 2020 r. w sprawie Programu Kolej +, poniżej przedstawiam stosowne informacje 
do poszczególnych pytań.

1. Kiedy powstał program „Kolej+”, o którym wspominał Pan Premier w swojej wypowiedzi 
w styczniu 2019 roku? 

W związku z wypowiedzią Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Ministerstwo Infrastruktury podjęło 
natychmiastowe działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez 
uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. 
mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej oraz poprawę 
wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze 
środków publicznych.

Uprzejmie informuję, że działania te zostały ujęte w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku, przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą nr 151/2019 z dnia 
3 grudnia 2019 r. Należy podkreślić, że przyjęcie Programu poprzedziło szereg prac legislacyjnych 
umożliwiających jego realizację. 

Przepisy wprowadzające niezbędne rozwiązania finansowe umożliwiające realizację Programu, zostały 
przyjęte przez Sejm RP ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 
niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 462.

Realizatorem i wykonawcą Programu jest PKP PLK SA (przy współpracy z zaangażowanymi w realizację 
projektów jednostkami samorządu terytorialnego), która jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do 
wdrożenia i jego realizacji. Oczekiwanym efektem Programu będzie przywrócenie połączeń kolejowych na 
liniach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

2. Jaką sumą środków dysponuje wspomniany program w roku 2020?

3. Ile tych środków (podanych w zł) zostało wydatkowanych z ww. programu od dnia jego 
utworzenia do dnia 15 czerwca 2020 roku?



Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 6,5 mld zł. I nabór 
do Programu został ogłoszony w dniu 26 maja 2020 roku. Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że 
do tej pory nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Programu. Zadania przewidziane do realizacji 
oraz ich zakres zostaną określone dopiero po zakończeniu naboru i przeprowadzeniu oceny złożonych 
projektów.

Łączę wyrazy szacunku,
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Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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