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Tabela zmian w Wykazie Dużych Projektów POIiŚ 2014-2020

Charakter zmiany Tytuł projektu Uzasadnienie

Sektor energetyki

Budowa bloku energetycznego opalanego 
biomasą w Chorzowie

Projekt wyłoniony w trybie konkursowym w Poddziałaniu 1.7.3 Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim w ramach 
konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019

Dodanie nowego 
projektu Budowa gazociągu Gustorzyn – Wronów 

ETAP I i II: Gustorzyn – Leśniewice – Rawa 
Maz. – Wronów o długości ok. 316 km wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą

Projekt, zgłoszony w trybie pozakonkursowym przez spółkę OGP Gaz System S.A. w ramach 
aktualizacji Listy Projektów Strategicznych POIiŚ do działania 7.1 POIiŚ.

Usunięcie z 
Wykazu

Budowa dwutorowej linii Krajnik – Baczyna – 
Plewiska wraz z budową / rozbudową / 
modernizacją stacji w tym ciągu liniowym

W wyniku podpisania w dniu 18 września br. pomiędzy Beneficjentem (PSE S.A.) a IW aneksu 
do umowy dla ww. projektu został zmniejszony jego zakres rzeczowy. Tym samym projekt utracił 
status projektu dużego. Z tego powodu zaistniała konieczność jego wykreślenia z WDP 
(działanie 7.1 POIiŚ).

Sektor transportu

Dodanie nowego 
projektu

Projekty drogowe

Budowa autostrady A2, odc. Mińsk 
Mazowiecki – Siedlce

Zgodnie z pismem MI z 27 sierpnia br. (sygn. DDP-2.40.24.2020) – projekt znajduje się na WPZ 
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu data złożenia Wod 2021 (IV kw.). Data realizacji 
2020-2023
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Budowa drogi ekspresowej S7, odc. 
Warszawa – Grójec

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z III kw. na IV kw. 2022 
r. Zgodnie z aneksem nr 1 do UoD zakończenie rzeczowej realizacji projektu przypada na 
14.10.2022 r.

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów 
Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. 
Kruszyna) - Nowa Sól

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z IV kw. 2019 r. na IV 
kw. 2020 r. Zgodnie z UoD zakończenie rzeczowej realizacji projektu przypada na 31.12.2020 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - 
Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez 
węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem)

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z IV kw. 2021 r. na IV 
kw. 2022 r. Zgodnie z UoD zakończenie rzeczowej realizacji projektu przypada na 31.12.2022

Zmiana planowanego terminu  notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu z I 
kw. na IV kw. 2020 r.  Zgodnie z przyjętym w porozumieniu z IZ planem weryfikacji ponownej 
OOŚ dla tego projektu.

Aktualizacja danych 

Projekty drogowe

Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów 
Mazowiecka – Szczuczyn

Aktualizacja danych wynika  z podziału inwestycji Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów 
Mazowiecka – Szczuczyn na trzy odrębne projekty:

1. „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Podborze - w. Śniadowo”,

2. „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Śniadowo – w. Łomża Zachód”,

3. „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski” .

Dotychczasowa nazwa projektu pozostała nazwą ciągu drogowego S61

Zmiany dokonano:

-  na podstawie pisma CUPT z dnia 24 września 2020 r. (sygn.  DPD.WPD 
I.510.0.2020.200.AS).
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Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - 
Lubawka

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z III kw. na II kw. 2023 r. 
Data zakończenia rzeczowego przedmiotowego projektu zgodnie z UoD to 31.05.2023 r.

Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11
Przyporządkowanie projektu do ciągu drogowego S11 Kępno-Katowice oraz aktualizacja daty 
rozpoczęcia realizacji projektu z II kw. 2019 r. na IV kw. 2020 r. i daty zakończenia realizacji 
projektu z I kw. 2023 r. na IV kw. 2022 r.

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na 
odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie 
warstwy nadrzędnej LCS, 
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania 
układu trakcyjnego

Aktualizacja zgodnie z 5 aneksem do UoD, który został zawarty 30.06.2020, aneks wydłużył 
realizację projektu do 30.09.2020 – tj. III kwartału 2020 r. Realizacja projektu została 
zakończona.

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku 
Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń 
– Poznań

Aktualizacja zgodnie z 5 aneksem do UoD, który został zawarty 11.02.2020, aneks wydłużył 
realizację projektu do 30.11.2020 r..- tj. IV kwartału 2020 r.

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, 
odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z II kw. 2020 r. na II kw. 
2021 r. Zgodnie z zawartym 30.07.2020 aneksem nr 6 do UoD, zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na 30.04.2021 r.

Prace na linii średnicowej w Warszawie na 
odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa 
Zachodnia

Aktualizacja danych zgodnie z obecnie planowanym terminem złożenia wniosku o 
dofinansowanie i postępem w przygotowaniu projektu. Planowanie złożenie projektu do KE to IV 
kwartał 2022 r.

Aktualizacja danych

Projekty kolejowe

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. 
Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – 
Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – 
Maksymilianowo

Aktualizacja zgodnie z 3 aneksem do UoD, który został zawarty 18.03.2020 r. Aneks wydłużył 
realizację rzeczową projektu do 30.11.2023 r., tj. do IV kwartału 2023 r.
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Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku 
Gdynia Chylonia - Słupsk

Aktualizacja danych zgodnie z obecnie planowanym terminem złożenia wniosku o 
dofinansowanie. Aktualizacja polega na przesunięciu terminu przedłożenia wniosku w sprawie 
dużego projektu do KE z I kw. 2020 r. na III kw. 2021 r. w związku z wydłużeniem do 
31.03.2021 r. terminu złożenia WoD do IP.

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z III kw. 2023 r. na IV 
kw. 2023 r. Zgodnie z danymi ujętymi w WPZ i informacjami wynikającymi z zestawienia dot. 
komponentu energetycznego, PT Luzino będzie realizowane do końca 2023 r.

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk 
– Korsze wraz z elektryfikacją

Aktualizacja danych zgodnie z obecnie planowanym terminem złożenia wniosku o 
dofinansowanie i stanem faktycznym dot. ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty. 
Aktualizacja polega na przesunięciu terminu przedłożenia wniosku w sprawie dużego projektu 
do KE z IV kw. 2020 r. na III kw. 2021 r., terminu rozpoczęcia wdrażania projektu (z III kw. 2019 
r. na II kw. 2020 r.) oraz terminu zakończenia wdrażania projektu (z III kw. na IV kw. 2023 r.).

Prace na alternatywnym ciągu 
transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto

Aktualizacja danych i nazwy projektu zgodnie z „Deklaracją o przyjęciu projektu” z dnia 
13.01.2020 r. Aktualizacja polega na przesunięciu terminu przedłożenia wniosku w sprawie 
dużego projektu do KE z IV kw. 2020 r. na III kw. 2021 r. oraz rozpoczęcia (z I kw. na II kw. 
2020 r.) oraz zakończenia (z II kw. na IV kw. 2023 r.) wdrażania projektu. Zmiana nazwy wynika 
z połączenia dwóch etapów projektu („Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz 
– Trójmiasto – Etap I” oraz „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 
Trójmiasto – Etap II” w jeden projekt.

Zmiany wynikają z niskiego stopnia zaawansowania projektu. Projekt będzie fazowany.

Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych 
Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

Aktualizacja zgodnie z zatwierdzonym przez IZ POIiŚ aneksem z 15.10.2020 r. Wydłużenie 
terminu zakończenia projektu do 30.09.2023 r. Wydłużenie wynikające z: opóźnień producenta 
taboru i dostaw, opóźnień w zawieraniu umów wykonawczych w ramach umowy ramowej, 
opóźnień spowodowanych wystąpieniem COVID-19.

Przyspieszamy komfortowo – 
unowocześnienie wagonów i zakup 
lokomotyw dla PKP Intercity S.A.

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania dużego projektu z I kw. 2021 r. na IV kw. 
2023 r. Zgodnie z zawartym 08.07.2020 r. aneksem nr 1 do UoD, zakończenie realizacji 
projektu planowane jest na 30.11.2023 r.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z 
wykorzystaniem istniejących odcinków linii 
kolejowych Nr 406, 273, 351

Aktualizacja zgodnie z aneksem z 1 września 2020 r.  Wydłużenie terminu zakończenia projektu 
do III kw. 2023 r. 
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Rewitalizacja i odbudowa częściowo 
nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie 
Góry – Zawiercie

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z I na IV kw. 2019 r. zgodnie z faktyczną 
datą ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty.

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 
infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji 
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem 
taboru tramwajowego - etap I

Aktualizacja planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z III kw. 2020 r. na  II kw. 
2023 r. na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA Aktualizacja planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z III kw. 2020 r. na  I kw. 
2022 r. na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie

Kompleksowy program integracji sieci 
niskoemisyjnego transportu publicznego w 
metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do 
obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni 
tramwajowych w Łodzi

Aktualizacja planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z IV kw. 2021 r. na II kw. 
2023 r. na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie.

Przebudowa torowisk tramwajowych w 
Szczecinie – etap II

Aktualizacja planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z II na III kw. 2023 r. na 
podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie.

Aktualizacja danych

Projekty miejskie

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul 
Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego 
do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową 
układu drogowego, przebudową 
infrastruktury transportu szynowego oraz 
zakupem taboru w Bydgoszczy

Aktualizacja planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z II na IV kw. 2021 r. na 
podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie.
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Usunięcie z 
Wykazu

Projekty drogowe

S3 Świnoujście – Szczecin

Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Rzęśnica 
– Brzozowo

Zgodnie z Pismem CUPT z dnia 24 września br. (sygn. DPD.WPD I.510.0.2020.200.AS) w 
związku ze zmianą zakresu rzeczowego projekt stracił status dużego projektu.

Usunięcie z 
Wykazu

Projekty morskie

Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu

Wnioskowane usunięcie projektu "Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w 
Świnoujściu” uzasadnione jest z pismem CUPT nr ref. DPB-WPM.510.3.2020.6.PL, w którym 
poinformowano, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nie podjął dotychczas 
działań związanych z realizacją ww. projektu. Dodatkowo, w przedmiotowym piśmie CUPT 
zarekomendowano usunięcie projektu  z WDP, do którego to wniosku  IZ POIiŚ przychyla się 
biorąc pod uwagę inne plany inwestycyjne ZPMSziŚ.

Usunięcie zgodnie z pismem CUPT  DPB-WPM.510.3.2020.6.PL z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Usunięcie z 
Wykazu

Projekty kolejowe

Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 
161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku 
Gliwice - Bytom - Chorzów Stary – Mysłowice 
Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota – 
Mysłowice Brzezinka

W związku ze zmianą wartości projektu stracił on statusu projektu dużego.

Usunięcie z 
Wykazu

Projekty miejskie

Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie 
wraz z zakupem taboru

Usunięcie projektu z wykazu w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu. 
Umowa została rozwiązana z uwagi na duże ryzyko nie zakończenia inwestycji w ramach 
obecnej perspektywy finansowej. Dodatkowo sytuacja na rynku budowlanym i wzrost kosztów 
inwestycji wpływa na możliwości budżetowe miasta, a w konsekwencji odłożenie inwestycji w 
czasie.
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