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Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W listopadzie bieżącego roku w Warszawie odbywał się Kongres Kolejowy. Przy tej okazji już po raz 

trzeci wszyscy specjaliści z branży transportu kolejowego spotkali się i dyskutowali o szansach na rozwój 
tego sektora transportu w Polsce w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Poza kwestią zwią-

zaną z perspektywą budżetową UE na lata 2014-2020 podczas kongresu dyskutowano między innymi o re-

strukturyzacji Grupy PKP w kontekście sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych oraz o optymalizacji 
polskiej sieci kolejowej i zmiany sposobu zarządzania PKP PLK. Omawiano też kierunki prywatyzacyjne 

oraz kierunki rozwoju regionów w powiązaniu ze zmianami systemowymi w transporcie, rynkowe luki i ni-

sze dla przewoźników kolejowych, mechanizmy konkurencji na rynku przewozów pasażerskich, a także kwe-
stię zarządzania kosztami i energochłonnością.  

Jednakże pomimo licznych zapowiedzi, dających nadzieję na budowę w nowym okresie programowania 

szybkiej kolei w Małopolsce, planowana linia kolejowa, dzięki której znacząco skróci się czas podróży po-

ciągiem z Krakowa do Nowego Sącza i Muszyny, znalazła się dopiero na 42. pozycji w rankingu inwestycji 
kolejowych resortu infrastruktury. Z dokumentów resortowych wynika, że projekt ten ma być sfinansowany 

w 60% ze środków europejskich. Mocno niepokoić mogą także publikacje prasowe (m. in. dla „Rynku Kole-

jowego” oraz „Gazety Krakowskiej”), w których twierdzi się, że w byłym Ministerstwie Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej podawano w wątpliwość sens budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko z 

rozgałęzieniem na Nowy Sącz i Zakopane. Warto przypomnieć, że budowa tej linii kolejowej wpisana jest 

jako priorytet do strategii rozwoju Małopolski. 

Z początkiem roku Polskie Linie Kolejowe, jedna ze spółek PKP, wybrały w przetargu konsorcjum 
Earnst&Youn, WS Atkins i Wierzbowski Eversheds, które za 4,8 mln zł ma przygotować studium wykonal-

ności dla zadania „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark – Mszana Dolna oraz mo-

dernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” w ramach szerszej koncepcji budowy 
połączenia kolejowego Krakowa ze Słowacją i południem Europy. Dzięki staraniom władz województwa 

małopolskiego linia ta została ujęta na mapach sieci TEN-T, transeuropejskiej sieci transportowej. W połowie 

lat 90. XX wieku wartość inwestycji (zakładano budowę wielu mostów i tuneli) szacowano na 35 mld zł. W 
tej chwili koszt jej tańszej wersji (wciąż jednak z uwzględnieniem prędkości na trasie wynoszącej do 120 

km/h) szacowany jest na 6 mld zł. 

Przyjrzawszy się mapie planowanych przez PKP PLK inwestycji kolejowych, trzeba zauważyć, że Mało-

polska, Podkarpacie i Ziemia Świętokrzyska wyraźnie odstają od innych województw, gdzie inwestycji kole-
jowych jest realizowanych znacznie więcej. W kontekście dalszego turystycznego rozwoju Małopolski, a 

także rozwoju tego województwa pod względem łatwego dostępu do miejsc pracy, nie wydaje się pocieszają-

ce, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje w Małopolsce modernizację kilku odcinków istotnych 
dla transportu towarowego, a w mniejszym stopniu – dla pasażerskiego. Mam tutaj na myśli odcinki takie, jak 

Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Trzebinia – Oświęcim czy nawet Kielce – Kozłów. 

Chcę zatem zapytać, czy w opinii Pani Minister jest szansa na to, że większe niż dotychczas środki finan-
sowe w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej trafią do Małopolski, tak aby Małopolska, Pod-

karpacie i Ziemia Świętokrzyska pod względem realizowanych inwestycji kolejowych nie odstawały w spo-

sób znaczący od innych województw, jak to ma miejsce obecnie. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




