
Oświadczenie złożone 

przez senatora Wojciecha Koniecznego 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę zwrócić uwagę na niepokojące informacje, z którymi zwrócono się do mojego biura senatorskiego, 

dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa PKS Częstochowa. 

PKS Częstochowa to firma, która przez 71 lat zajmowała się przewożeniem mieszkańców regionu często-

chowskiego oraz dawała im zatrudnienie. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że 30 czerwca br. 

firma ma przestać funkcjonować, a kierowcy, którzy obecnie nie otrzymują nawet pełnego wymiaru swojego 

wynagrodzenia, pozostaną bez pracy. 

Po przejęciu 5 lat temu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość dokonano zmian kadrowych na stanowisku 

prezesa PKS. Według opinii pracowników PKS Częstochowa właśnie wtedy rozpoczęło się niszczenie przed-

siębiorstwa. Podjęto szereg niekorzystnych decyzji, jak np. sprowadzenie do taboru starych, wyeksploatowa-

nych autobusów. 

Kolejną z istotnych, niezrozumiałych i niekorzystnych dla przedsiębiorstwa decyzji było uruchamianie 

nierentownych połączeń, które przynosiły straty rzędu nawet 100 czy 200 tysięcy zł miesięcznie. Przy tym 

konsekwentnie eliminowano połączenia z gminami subregionu częstochowskiego, które dotychczas przynosi-

ły korzyści. Zdaniem pracowników PKS było to ukierunkowane działanie, aby sukcesywnie osłabiać kondy-

cję firmy, co miało skutkować jej upadłością i sprzedażą wartego kilkadziesiąt milionów złotych terenu, na 

którym znajduje się dworzec PKS. 

Kierowcy PKS poinformowali, że w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorstwa próbowali kontaktować się 

z przedstawicielami rządu, jednak ich próby okazały się bezskuteczne. Jak twierdzą kierowcy PKS, obecnie 

w firmie zatrudnionych jest tylko kilkudziesięciu kierowców, a 5 lat temu było ich prawie 300. Dzięki zro-

zumieniu sytuacji kierowców przez władze miasta Częstochowy wielu z nich znalazło zatrudnienie w MPK 

w Częstochowie. Jednakże pozostałym kierowcom trudno będzie znaleźć pracę w związku z obecnym kryzy-

sem spowodowanym koronawirusem. 

Obecnie PKS Częstochowa jest w fazie likwidacji. Kierowcy mają zatrudnienie tylko do 30 czerwca. Nie 

wiadomo, jaka jest przyszłość samego dworca przy Alei Wolności nr 45. 

W związku z powyższym pragnę zadać następujące pytania. 

Jak częste, począwszy od roku 2015, były i z czego wynikały zmiany zarządów PKS Częstochowa?  

Dlaczego Zarząd PKS Częstochowa przy aprobacie Rady Nadzorczej podejmował decyzje o uruchamia-

niu kolejnych nierentownych połączeń i jednocześnie konsekwentnie eliminował przynoszące korzyści 

przedsiębiorstwu połączenia z gminami subregionu częstochowskiego, tym samym pozbawiając firmę wpły-

wów, a ludzi możliwości korzystania z połączeń?  

Dlaczego, mimo że odbył się przetarg na zbycie nieruchomości PKS, pieniądze nie zostały przeznaczone 

na restrukturyzację przedsiębiorstwa? Czy to, że PKP odstąpiło od podpisania umowy przetargowej, było 

spowodowane tym, że PKS zmienił jakiekolwiek zapisy w warunkach umowy bądź ujawnił dodatkowe fakty 

po zakończeniu postępowania przetargowego? Jeśli nie, to z jakiego powodu PKP odstąpiło od podpisania 

umowy przetargowej? Jakie są losy wadium wpłaconego przez PKP na poczet postępowania przetargowego? 

Jaka była wysokość wadium?  

Co z programem obiecywanym przez Prawo i Sprawiedliwość, który miał wspierać przewozy regionalne, 

m.in. wspierać PKS Częstochowa? Jakie wsparcie od rządu przez ostatnie 3 lata otrzymało przedsiębiorstwo 

PKS Częstochowa?  

Czy prawdą jest, że na terenie należącym do PKS Częstochowa miał być realizowany program „Mieszka-

nie+”, jednakże, przez wzgląd na zaniechanie po stronie PKS, program nie może być realizowany?  

Jakie działania planuje podjąć rząd, aby przeciwdziałać podupadaniu i niszczeniu terenów należących do 

likwidowanego przedsiębiorstwa PKS Częstochowa? 

Wojciech Konieczny 
 


