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Prace budowlane podczas tej inwestycji obejmowały: 

przebudowę układu torowego linii kolejowej Kraków 

Główny – Medyka (nr 91), Kraków-Płaszów – Oświęcim 

(nr 94), Kraków-Prokocim – Kraków-Bonarka (nr 603) oraz 

budowę nowej linii, która poprowadzona została na esta-

kadach kolejowych pomiędzy przystankami osobowymi 

Kraków-Zabłocie – Kraków-Krzemionki (nr 624), a także 

przebudowę: przystanków osobowych Kraków-Zabłocie 

i Kraków-Krzemionki, dróg, odwodnienia układu toro-

wego, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomu-

nikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci ciepłowni-

czych oraz sieci gazowych.

Parametry techniczne obiektu
Najbardziej charakterystycznymi elementami budowanej 

łącznicy są z pewnością obiekty inżynierskie. Miejsce, 

w którym zlokalizowano łącznicę, wymusiło wyniesienie 

niwelety toru kilkanaście metrów ponad otaczający teren. 

Obiekty inżynierskie zlokalizowane są nad: pomieszczenia-

mi handlowo-usługowymi przystanku Zabłocie, ulicami 

Dekerta i Dąbrowskiego, węzłem drogowym ulic: Wielickiej, 

Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, linią 

tramwajową w ciągu ulic Wielickiej i Limanowskiego oraz 

nasypem i wiaduktem kolejowym w ciągu linii nr 91 w re-

jonie ulic Dąbrowskiego i Dekerta. Wzniesione estakady 

i wiadukty mają łączną długość ponad 1500 metrów.

Najdłuższym obiektem (541,4 m) jest estakada kolejo-

wa ES-1, która prowadzi tor nr 1 łącznicy kolejowej. Tor 

nr 2 poprowadzony został estakadami ES-2a i ES-2b oraz 

wiaduktem kolejowym WK-2, obiekty te mają łączną 

długość 700 m.

Krakowska
łącznica kolejowa
Wygodniejsze i szybsze podróże

Małgorzata Nowak

CELE INWESTYCJI:

• uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków-

-Zabłocie – Kraków-Krzemionki, umożliwiające pominięcie stacji 

Kraków-Płaszów,

• usprawnienie ruchu pociągów aglomeracyjnych kursujących 

w kierunku Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia, a także po-

łączeń regionalnych i dalekobieżnych do Skawiny i przez Kalwarię 

Zebrzydowską Lanckoronę do Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Rabki 

i Zakopanego,

• skrócenie czasu jazdy pociągów: lokalnych szynobusów o ok. 5 mi-

nut i dalekobieżnych w kierunku Zakopanego o ok. 12-15 minut,

• większa przepustowość na odcinku Kraków Główny – Kraków-

-Płaszów,

• budowa wygodnego węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżo-

wania ul. Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, pozwalającego 

na rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta.

Artykuł opracowany 
na podstawie materiałów 
udostępnionych przez 
PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 
oraz Budimex S.A.
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Zbudowana 
łącznica kole-
jowa umożliwiła 
uruchomienie 
szybkiego 
i bezpośredniego 
połączenia 
kolejowego na 
trasie Kraków 
Główny – Ska-
wina oraz dalej 
do Oświęcimia 
i Zakopanego. 
Dzięki temu nie 
są już konieczne 
postoje pocią-
gów osobowych 
na stacji Kraków 
Płaszów, które 
były potrzebne 
do zmiany 
kierunku jazdy. 
Po zakończeniu 
inwestycji 
podróż z Kra-
kowa do Zakopa-
nego skróciła się 
o około 15 minut. 

Estakada kolejowa ES-1

W planie ma geometrię krzywoliniową, jest częściowo 

na krzywej przejściowej, łuku o promieniu 267 m, krzy-

wych przejściowych, na łuku o promieniu 340 m i krzywej 

przejściowej. Obiekt jest w spadku podłużnym 2% w kie-

runku Zabłocia i łuku pionowym o promieniu R = 5000 m. 

Ustrój nośny to konstrukcja: belkowa, stalowo-betonowa, 

ciągła, 11-przęsłowa, dwudźwigarowa z jazdą pośrednią. 

Zaprojektowana konstrukcja składa się z dwóch stalowych 

dźwigarów poprzecznie połączonych ze sobą żelbeto-

wym korytem zespolonym (na tłuczeń, tory i kable i stero-

wania ruchem kolejowym). Dźwigary mają przekrój skrzy-

nek prostokątnych szerokości 0,9 m i wysokości 2,6 m oraz 

zmienną wysokość nad podporami najdłuższego przęsła, 

gdzie ich wysokość dochodzi do 9 m. Wierzchy skrzynek 

poza rejonem podpór najdłuższego przęsła są równoległe 

do profilu toru. Dźwigary nad podporami najdłuższego 

przęsła są stężone stalowymi ryglami. 

Estakada wsparta jest na 12 podporach. Filary pod wzglę-

dem konstrukcyjnym są typu „T” – jednosłupowe, żelbe-

towe podpory, z obustronnymi konsolkami, na których 

oparto łożyska. Słup podpory ma kształt ośmiobocznego 

graniastosłupa. Przyczółki nawiązują konstrukcyjnie do fi-

larów. Podpory posadowione są na palach typu „CFA”. 

Estakady ES-2a i ES-2b

Obiekty te mają bliźniaczą budowę do ES-1, a w planie 

rozdziela je wiadukt kolejowy WK-2, znajdujący się w re-

jonie ulic Dekerta i Dąbrowskiego. Zlokalizowano go nad 

linią kolejową nr 91 w miejscu przecinania jej przez tor 

nr 2 nowej łącznicy. Ustrój niosący wiaduktu kolejo-

wego WK-2 składa się z dwóch stalowych dźwigarów 

poprzecznie połączonych ze sobą dźwigaro-betonowym 

korytem. Dźwigary i koryto są ze sobą zespolone. Wiadukt 

jest 3-przęsłowy, a podpory skrajne ma wspólne z sąsia-

dującymi estakadami.

Kładka peronowa PM-K

Ciekawym obiektem inżynierskim jest kładka peronowa 

PM-K na przystanku Kraków-Podgórze, zlokalizowana 

Rafał Zahuta
dyrektor kontraktu w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. 

Łącznica została zaprojektowana jako 

połączenie dwóch ważnych szlaków 

kolejowych – linii 94 i 91. Dzięki niej 

pociągi jadące od strony Zakopanego 

mogą bezpośrednio kierować się 

do  stacji Kraków Główny. Wcześniej 

było to  niemożliwe – przewoźnicy 

musieli zmieniać kierunek jazdy po-

ciągu na stacji Kraków-Płaszów, co wydłużało podróż. Z kolejowego 

punktu widzenia obiekt ten jest bardzo potrzebny. Pozwala on nie tylko 

zaoszczędzić czas wszystkim pasażerom kierującym się z całej Polski 

do stolicy Tatr, ale również jego realizacja umożliwiła uruchomienie 

połączeń aglomeracyjnych, pomiędzy Krakowem a Skawiną. Ważnym 

długofalowym efektem będzie więc ograniczenie ruchu samochodo-

wego w Krakowie. 

W  ramach prac budowlanych zrealizowane zostały również dwa 

przystanki kolejowe: Kraków-Zabłocie i Kraków-Podgórze. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na ten drugi obiekt, który powstawał w nowej 

lokalizacji od zera. Położony jest on na końcu łącznicy, w dogodnym 

miejscu przede wszystkim z transportowego punktu widzenia. Pasa-

żerowie wysiadający z  pociągu mogą w  łatwy sposób przesiąść się 

na autobus lub tramwaj. 

Realizacja łącznicy w środku miasta stanowiła dla nas duże wyzwanie 

organizacyjne. Estakady kolejowe przechodzą bezpośrednio nad bar-

dzo ruchliwym skrzyżowaniem al. Powstańców Śląskich, ul. Wielickiej 

i ul. Powstańców Wielkopolskich. Wiele prac było realizowanych nocą, 

co  pozwalało ograniczyć ich uciążliwość dla krakowian. Udało się 

na przykład tak zorganizować harmonogram, by nie wyłączać bardzo 

ważnej linii tramwajowej, która biegnie bezpośrednio pod łącznicą. 

w rejonie estakady Obrońców Lwowa. Kładkę usytuowano 

między konstrukcjami estakad ES-1 i ES2-b prowadzący-

mi tory kolejowe. Na kładce znajduje się peron kolejowy 

dwukrawędziowy, na płytę peronową prowadzą schody, 

schody ruchome oraz windy. Wykonana konstrukcja składa 

się z dwóch stalowych dźwigarów poprzecznie połączo-
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nych ze sobą stalowymi poprzecznicami i zespoloną płytą 

betonową. Jest to obiekt 5-przęsłowy o długości 120 m. 

Z uwagi na istniejącą infrastrukturę drogową podpory 

obiektu są bardzo zróżnicowane. Podpory nr 1 i nr 2 są fila-

rami żelbetowymi dwusłupowymi zwieńczonymi ocze-

pem, tworzą kształt litery „pi”. Podpory 3, 4, 5 i 6 są filarami 

żelbetowymi jednosłupowymi zwieńczonymi oczepem 

wspornikowym, tworzą kształt litery „T”. Na oczepach oparte 

są łożyska podpierające konstrukcję nośną.

INWESTYCJA W LICZBACH:

ZBUDOWANO:

• 3 estakady,

• 2 wiadukty,

• 2 kładki peronowe,

• 2 przejścia pod torami.

PRZEBUDOWANO:

• 8,8 km pojedynczego toru,

• 6,5 km sieci trakcyjnej.

WYKORZYSTANY MATERIAŁ:

• 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej,

• 6,7 tys. ton stali konstrukcyjnej,

• 25,5 tys. ton betonu.

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

Wartość robót budowlanych: 257 978 744,89 zł brutto.

Wykonawca: konsorcjum firm Budimex S.A.  (lider) oraz Ferrovial 

Agroman S.A. (partner).

Nadzór inwestorski: konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. (lider) oraz 

INKO Consulting Sp. z o.o. (partner).

Koszt całkowity: 348 mln zł.

Koszt kwalifikowany: 221 mln zł.

Dofinansowanie UE: 187 mln zł.
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Nowe przystanki osobowe
Przystanek osobowy Kraków-Zabłocie

W ramach inwestycji dawny peron został przesunięty 

o 50 m w stronę Wisły. Istniejące dotąd przejście pod 

nasypem nadal pozostaje wykorzystywane do lokalne-

go ruchu pieszego i rowerowego. Pod torami powstała 

hala przystankowa, w której można w komfortowych 

warunkach oczekiwać na pociąg. Z hali bezpośrednio 

na peron pasażerowie mogą wychodzić schodami. 

Obiekt wyposażony został w większą liczbę wiat, które 

chronią pasażerów przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Przystanek został również dostosowany 

do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Przystanek osobowy Kraków-Krzemionki

Przystanek przysunięto do skrzyżowania ulic Powstań-

ców Wielkopolskich i Wielickiej, a także podwieszono 

pomiędzy budowanymi estakadami łącznicy. Dzięki jego 

modernizacji oraz przebudowie stał się bardziej komfor-

towy dla pasażerów oraz przystosowany do obsługi osób 

o ograniczonych możliwościach poruszania się.  

Tomasz Wójcik
Budimex SA

Realizacja tego zadania na  obsza-

rze miejskim, przy gęstej zabudo-

wie mieszkaniowej w  sąsiedztwie, 

z mocno uzbrojonym w infrastrukturę 

podziemną terenem, przy czynnych 

liniach kolejowych i  tramwajowych, 

wymagała dokładnego zaplanowania 

działań, ale i też ciągłego reagowania 

na  pojawiające się, często trudne 

do przewidzenia problemy inżynierskie i organizacyjne. 

W  obrębie placu budowy zlokalizowane było jedno z  bardziej 

ruchliwych skrzyżowań w  Krakowie, przebiegała bardzo ważna 

dla komunikacji miejskiej linia tramwajowa. Dzięki odpowiednio 

dobranej technologii budowy estakad kolejowych oraz optymalnej 

organizacji robót komunikacja tramwajowa działała praktycznie bez 

zakłóceń przez cały okres trwania prac. Roboty związane z montażem 

przęseł estakad nad linią tramwajową wykonywane były w większości 

w porze nocnej, między 24.00 a 4.00, podczas przerwy w kursowaniu 

tramwajów. Harmonogram robót od  początku był bardzo napięty, 

musiał uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu na przebudowywa-

nych liniach kolejowych i na linii tramwajowej w ciągu ulic Wielickiej 

i  Limanowskiego, a  także uwzględniać wieloetapową tymczasową 

organizację ruchu samochodowego i  pieszego w  obrębie placu 

budowy. Budowę utrudniły nam także czasowe wstrzymania robót 

ze względu na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży 

oraz odsłonięcie podczas robót ziemnych szczątków ludzkich w rejonie 

Starego Cmentarza Podgórskiego. Konieczne okazały się długotrwałe 

ratownicze badania archeologiczne. Pomimo napotkanych trudności 

dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu oraz dobrej współpracy 

wszystkich instytucji i osób związanych z projektem zadanie zostało 

ukończone w terminie z zachowaniem wysokiej jakości wykonania.
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