
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Pocieja 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Ho-

rały 

Szanowny Panie Ministrze! 

Trwająca od kilku miesięcy walka z pandemią koronawirusa powoduje, że na całym świecie obserwujemy 

znaczne spowolnienie gospodarcze, a kolejne państwa, w tym Polska, zmuszone są do korygowania swoich 

budżetów, przesunięcia środków na służbę zdrowia i ograniczania nowych inwestycji. Według ostatnich pro-

gnoz wszystkie europejskie kraje w mniejszym lub większym stopniu czeka recesja. Nie ma również wątpli-

wości, iż wcześniejszy lockdown dramatycznie osłabił branżę turystyczną, transportową i logistyczną, 

a większość spółek lotniczych boryka się teraz z dużymi problemami finansowymi. 

Tymczasem obserwując działania dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, można od-

nieść wrażenie, że polski rząd zdaje się nie dostrzegać widma recesji, przyjmując nadmiernie optymistyczne 

założenia i przeznaczając ogromne środki na tworzenie kolejnych projektów związanych z inwestycją, która 

nie ma realnej szansy na realizację w najbliższej dekadzie. Przekazy i komunikaty CPK, pojawiające się co 

jakiś czas w przestrzeni publicznej, przypominają bardziej broszury reklamowe niż rzetelną informację. Nie-

dawna kontrola poselska, przeprowadzona w siedzibie spółki przez posłów Macieja Laska i Pawła Poncyliu-

sza, wykazała, iż najbardziej widoczny progres w działaniach spółki wystąpił w kontekście zatrudnienia 

(wzrost o niemal 100%, z 99 zatrudnionych w 2019 r. do 194 w 2020 r.). 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 

1. Jaki jest stan zatrudnienia w spółce na dzień dzisiejszy (liczba zatrudnionych na etatach, kontraktach 

i umowach cywilnoprawnych)? Czy do końca roku 2021 planowane są zmiany kadrowe pod kątem liczby 

zatrudnionych, a jeśli tak, to jak będą przebiegać? Czy zatrudnienie wzrośnie, czy też brana jest pod uwagę 

redukcja etatów? Jaka jest obecnie średnia zarobków w spółce? 

2. Jak przedstawia się obecny budżet na poszczególne inwestycje, z uwzględnieniem części związanej 

z CPK oraz linii kolejowych? Jakie są źródła finansowania? Czy czynione są starania, aby uzyskać dodatko-

we dofinansowanie, a jeśli tak, to jak wyglądają? 

3. Kiedy były przeprowadzane analizy i wyliczenia przedstawione w raporcie „Centralny Port Komunika-

cyjny: analiza wpływu działalności portu oraz otoczenia na gospodarkę w Polsce” firmy Kearney z paździer-

nika br.? Czy uwzględniono w nich kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 oraz związane 

z nim problemy branży lotniczej i kolejowej? 

4. Czy brane jest pod uwagę zmniejszenie zakresu projektu budowy CPK i infrastruktury kolejowej? Jeśli 

tak, to które elementy projektu traktowane są jako priorytetowe, a które jako najmniej istotne? 

5. Na jakich zasadach będzie się odbywać przewidywane „dobrowolne nabywanie gruntów” i wywłasz-

czenia związane z budową CPK oraz szprych kolejowych? W jaki sposób będą wyliczane ofertowe kwoty 

wykupu gruntów i nieruchomości? Jak będą się kształtowały one w stosunku do cen rynkowych w danym 

regionie? Ile czasu mieszkańcy otrzymają na rozważenie i przyjęcie propozycji? Czy jest sporządzony har-

monogram dla programu dobrowolnego nabywania gruntów – zarówno dla terenu lotniska, jak i dla poszcze-

gólnych szprych kolejowych? Jeśli tak, proszę o załączenie dokumentu do odpowiedzi na niniejsze pismo. 

6. Kiedy i gdzie odbyły się konsultacje społeczne związane z budową CPK? Ile ogółem uwag zostało 

zgłoszonych? Które z postulatów zostały uwzględnione? 

Z góry dziękuję za odpowiedzi na moje pytania. Proszę jednocześnie o rozważenie, czy i w jakim zakresie 

możliwa jest realizacja tak dużego projektu w kontekście obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Z wyrazami szacunku 

Aleksander Pociej 

 
 


