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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Oświadczenie dotyczy modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań, etap drugi. 

Od 6 lat w przygotowaniu jest drugi etap modernizacji linii. W toku przygotowań zdecydowano  

o rozszerzeniu zakresu prac i zwiększeniu budżetu inwestycji. Zwiększony zakres prac obejmie również 

elementy infrastruktury, które zostały wymienione w pierwszym etapie prac, pomimo faktu, że do chwili 

obecnej ich stopień zużycia, mierzony przeniesionym obciążeniem i dodatkową oceną techniczną, nie 

kwalifikuje ich do wymiany według przepisów PKP PLK SA. Elementy te nadal pozwalają na jazdę 

pociągu z prędkością 160 km/h i taki stan powinien być utrzymany przez kolejnych 15–20 lat. 

W przypadku linii Warszawa – Poznań wymiana tych mało zużytych elementów spowoduje 

największe utrudnienia w ruchu pociągów, ponieważ ma dotyczyć odcinków szlakowych pomiędzy 

poszczególnymi stacjami. W większości przypadków prace będą prowadzone na jednym torze, a ruch 

pociągów prowadzony będzie po torze sąsiednim. W przypadku części odcinka Konin – Września 

zdecydowano jednak o całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów. 

W toku przygotowań, jako element uzasadnienia inwestycji, powstała analiza będąca częścią studium 

wykonalności. Dokument ten, dotyczący skrócenia czasu przejazdu i poprawy przepustowości, został 

przygotowany w 2014 r. przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Instytut Kolejnictwa. Analiza ta 

jest modelem teoretycznym, który zakłada bardzo duże skrócenie czasu przejazdów, głównie dla 

pociągów towarowych i regionalnych, a przepustowość linii E20 ma się zwiększyć do 500 pociągów 

dobowo. Wyniki przedstawione w tej analizie nie są możliwe do uzyskania w rzeczywistości, ponieważ 

zakładają ruch pociągów towarowych bez zatrzymania na całym odcinku Sochaczew – Swarzędz  

z prędkością 120 km/h. Nie jest to możliwe do pogodzenia z ruchem pociągów pasażerskich, które mają 

pierwszeństwo. 

Wzrost przepustowości do poziomu 500 pociągów dobowo jest nie tylko niemożliwy do uzyskania, 

lecz także niepotrzebny. Przez dotychczasowych 17 lat eksploatacji linii od czasu zakończenia 

pierwszego etapu modernizacji na żadnym z odcinków linii kolejowej od Sochaczewa do Swarzędza 

dobowy ruch nie przekraczał poziomu 120 pociągów. Od strony technicznej zwiększenie przepustowości 

byłoby możliwe w przypadku wzrostu liczby torów szlakowych, zmiany długości dróg hamowania, czy 

zwiększenia liczby torów stacyjnych, ale żadne z tych elementów nie ulegną zmianie podczas drugiego 

etapu modernizacji. Jedynie planowane wzmocnienie zasilania ma niewielki wpływ na poprawę 

parametrów trakcyjnych pociągów. 

Zakres modernizacji dla drugiego etapu prac został przygotowany i zaakceptowany przez poprzedni 

zarząd PKP PLK, a obecny zarząd nie dokonał jego weryfikacji. Projekt w obecnej formie jest szkodliwy 

społecznie, opiera się na fikcyjnej analizie, która wskazuje efekty, jakie nie będą możliwe do  uzyskania 

po zakończeniu prac. Finalnie po kilku latach utrudnień czas przejazdu ulegnie bardzo nieznacznemu 

skróceniu tylko dla najszybszych pociągów ekspresowych. Skrócenie czasu przejazdu w kierunku 

Poznania wyniesie 5 minut i w przeliczeniu na 1 minutę osiągnie rekordową wartość ponad 

400 milionów zł. Do tej pory żaden z projektów kolejowych nie charakteryzował się tak niską 

efektywnością. 

Wskazane jest zatem zatrzymanie projektu, jego weryfikacja i ponowne ogłoszenie postępowań w celu 

skorygowania zakresu, który obecnie w przypadku większości zagadnień jest przewymiarowany. Warto 

także zwrócić uwagę na to, że pewna część potrzebnych prac została całkowicie pominięta. Dotyczy to 

pozostawienia niskich peronów, niezgodnych z wymogami TSI, na takich stacjach jak Barłogi czy 

Kawnice, i pominięcia głosów lokalnych samorządów, które postulują zmianę istniejących skrzyżowań 

dróg kolejowych i linii kolejowych na bezkolizyjne. 

Anulowanie przetargów i ewentualna wypłata odszkodowań dla wykonawców za przygotowanie ofert 

to koszt maksymalnie kilkuset tysięcy złotych. Realizacja zadań w obecnym zakresie to zmarnowanie 

kwoty ponad 2 miliardów zł ze środków unijnych, ale także niezbędnego wkładu krajowego. Po latach 

utrudnień i stracie znaczącej liczby pasażerów odzyskanie ich będzie bardzo utrudnione, ponieważ 



realizacja prac nie przyniesie im nowej jakości usług. Pod tym względem jest to pierwsza tak bardzo 

nieefektywna modernizacja linii kolejowej w Polsce. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Gaweł 
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