
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 
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w dniu 14 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Dokładnie 7 miesięcy temu prosiłem Pana Ministra o interwencję w sprawie ograniczenia obsługi podróż-

nych na dworcu kolejowym PKP w Elblągu. Przypomnę, że w mieście, w którym mieszka ok. 120 tysięcy 

osób i z którego dziennie odjeżdża ok. 40 pociągów, zamknięto na dworcu PKP 2 okienka obsługujące pasa-

żerów, a otwarcie jedynego okienka ograniczono do następujących godzin – od 7.00 do 17.00. Spowodowało 

to powstanie kolejek, w których trzeba było odstać nawet godzinę, by kupić bilet. Wiele osób wsiadało do 

pociągów bez biletu, ale ci, którzy chcieli przesiąść się np. do pociągów z pełną rezerwacją w Malborku, 

Tczewie czy Gdańsku, mieli już duży problem. Skuteczna interwencja Pana Ministra, za którą dziękuję, po-

zwoliła zażegnać problem. Otrzymał Pan za to mnóstwo pozytywnych opinii m.in. w mediach społeczno-

ściowych.  

Niestety, właśnie otrzymałem informację, że od 1 marca 2019 r. – po 5 miesiącach normalności – podmiot 

obsługujący kasy na dworcu PKP w Elblągu znowu zamierza zamknąć 2 okienka kasowe i pozostawić pasa-

żerom tylko jedno. Wróci zły klimat, nerwowość, poczucie, że w Elblągu nie trzeba respektować nawet decy-

zji ministra polskiego rządu. 

Panie Ministrze, szukałem przyczyn tego upartego szukania oszczędności kosztem elblążan. Jedną z nich 

może być dwukrotne przeszacowanie wartości przychodów z kas biletowych w specyfikacjach przetargo-

wych. Miano w nich wskazać, że przychody dotyczące spółki Przewozy Regionalne wynoszą ok. 

150 tysięcy zł, podczas gdy wartości rzeczywiste osiągają wielkość ok. 65–68 tysięcy zł. Podobny rozdźwięk 

występuje w wielkościach przychodów spółki InterCity; wartość podana to ok. 112 tysięcy zł, a rzeczywista – 

ok. 60 tysięcy zł. Jeżeli te dane są prawdziwe, to możliwe, że podmiot wygrywający przetarg został wprowa-

dzony w błąd. 

Proszę Pana Ministra o dokonanie kontroli poprawności procesu wyboru podmiotu obsługującego kasy w 

Elblągu. Jeśli oparty był na nieprawdziwych danych, to proszę o wyegzekwowanie takich korekt, które 

umożliwiają realizowanie zadania obsługi pasażerów bez obniżania jego poziomu. 

Proszę także, a właściwie przede wszystkim o zatrzymanie ponownej decyzji o zamknięciu okienek na 

dworcu PKP w Elblągu. Jestem przekonany, że jest to realne, gdyż posiadam informację, że na stacjach o 

niższych obrotach utrzymywanych jest kilka stanowisk obsługi pasażerów. 

W imieniu mieszkańców już teraz dziękuję za – mam nadzieję, podobnie jak w ubiegłym roku – skuteczną 

interwencję Pana Ministra. 

Jerzy Wcisła 
 


