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 Szanowny Pan
 Tomasz Grodzki
 Marszałek Senatu 
 Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Adama Szejnfelda złożone na 23 posiedzeniu 
Senatu RP w dniu 15 kwietnia 2021 roku, w sprawie rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego na linii 
kolejowej nr 390/236 tj. linii Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

W celu poprawy transportowej regionów oraz walki z ich wykluczeniem komunikacyjnym, obecnie wdrażany 
jest Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dalej: 
Program), przyjęty Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. Budżet Programu 
przewidziany jest na 6,6 mld zł, w proporcji maksymalnie 85% ze środków dokapitalizowania PKP PLK S.A. 
i minimum 15% wkładu jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym celem Programu jest uzyskanie/usprawnienie połączenia kolejowego miejscowości 
o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i tym samym zmniejszenie wykluczenia 
transportowego tych miejscowości. Efektem Programu będzie poprawa warunków życia mieszkańców, 
usprawnienie codziennych podróży. Dodatkowo nastąpi wzrost atrakcyjności mniejszych regionów kraju 
a także promowanie ekologicznych środków transportu.

Projekty dofinansowane w ramach Programu Kolej + stanowią uzupełnienie inwestycji kolejowych 
realizowanych i przewidzianych do realizacji w ramach Krajowego Programu Kolejowego, co powinno 
pozytywnie wpłynąć na zachowanie spójności transportowej regionów Polski w tym sektorze.

Jednocześnie podkreślam, że poprzez wdrożenie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku strona rządowa w sposób istotny wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego jak i społeczeństwu, w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu komunikacyjnemu. Program, także poprzez swoją formułę realizacyjną stanowi znaczne 
ułatwienie w zakresie realizacji inwestycji na terenie miast i gmin, gdzie faktycznie PKP PLK S.A. nie tylko 
dofinansowuje inwestycje kolejowe na poziomie maksymalnie 85% kosztów kwalifikujących się do wsparcia, 
ale także będzie realizować te zadania przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Infrastruktury, jak również spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca infrastruktury 
kolejowej zdają sobie sprawę z potrzeb w zakresie budowy, rozbudowy czy też rewitalizacji linii kolejowych 
w Polsce, w tym na terenie województwa wielkopolskiego. Spółka współpracuje z jednostkami samorządu 
terytorialnego, które zainteresowane są rozwojem kolei. Jedną z nich jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego (dalej: UMWW), który w ramach naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r. (dalej: Program) zgłosił 5 projektów liniowych, 
które pozytywnie przeszły I etap naboru i zostały zakwalifikowane do II etapu naboru. Wśród ww. projektów 
znalazło się m.in. zadanie pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych 
nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”. Jego realizacja umożliwiłaby przywrócenie ruchu 
pasażerskiego między Czarnkowem a Wągrowcem. Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób 
i przewozu towarów w regionie dzięki wspomnianej linii kolejowej, nie tylko zapewniłoby dogodne podróże, 
w tym do pracy, szkół i uczelni, ale także umożliwiałoby kolejne połączenia, szczególnie w kierunku 
Poznania i Piły.



W II etapie naboru wnioskodawcy przygotowują niezbędne dokumenty aplikacyjne oraz opracowują wstępne 
studium planistyczno-prognostyczne. Obecnie UMWW dla wszystkich projektów zgłoszonych do Programu 
ogłosił postępowania przetargowe na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych 
(dalej: WSPP). W ramach tych opracowań zostanie określony niezbędny zakres prac i oszacowane koszty 
planowanych inwestycji, zostaną również przeanalizowane potrzeby związane z oceną potencjału linii, 
likwidacją społecznego wykluczenia komunikacyjnego, zmniejszenia ruchu samochodowego w komunikacji 
drogowej oraz uzyskania pozytywnych efektów dla środowiska naturalnego i klimatu.

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych 
naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, 
techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych. Będzie ona podstawą rankingowania zgłoszonych 
zadań inwestycyjnych, a tym samym ich zakwalifikowania do realizacji.

Informacje o przebiegu i wynikach poszczególnych etapów publikowane są na stronie internetowej 
PKP PLK SA pod adresem: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/.

Dodatkowo, spółka PKP PLK S.A. prowadzi prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową 
na lata 2021-2027. Ich zakładanym efektem będzie lista projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji 
w kolejnych latach. Po zakończeniu prac wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej 
wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się 
do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków. Wśród projektów rozważanych przez PKP PLK S.A.         
do realizacji w nowej perspektywie finansowej są również inwestycje dotyczące województwa 
wielkopolskiego.

Jednocześnie należy wskazać, że nie zostały zakończone prace dotyczące określenia kwoty dostępnej 
alokacji środków UE na projekty kolejowe oraz zasad przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach 
kolejnej perspektywy finansowej. W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe wskazanie projektów 
planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie. Po spełnieniu ww. przesłanek przez odpowiednie 
instytucje i organy możliwe będzie opracowanie przez Ministerstwo Infrastruktury programu wieloletniego 
w zakresie inwestycji kolejowych w przyszłej perspektywie finansowej UE.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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