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Znak sprawy: CPK.054.71.2020

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Aleksandra Pocieja złożone podczas 16. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 14 października 2020 r. wyjaśniam, co następuje.

Ad 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?

W spółce Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. zatrudnionych jest obecnie 219 osób. Średnia 
stawka wynagrodzenia wynosi 9 996 zł netto. W związku z postępami w planowaniu i realizacji 
inwestycji lotniskowych i kolejowych spółka CPK stopniowo zwiększa zatrudnienie. Od końca 
2019 r. do dzisiaj rozbudowane zostały przede wszystkim biura merytoryczne odpowiedzialne za 
inwestycje lotniskowe, kolejowe oraz pozyskiwanie nieruchomości i zagospodarowanie 
przestrzenne. Zaplanowanie, zaprojektowanie i budowa portu lotniczego oraz sieci prawie 1 800 km 
nowych linii kolejowych wymagają zatrudniania ekspertów,  w tym inżynierów, informatyków, 
prawników. Faza planowania i projektowania jest kluczowa dla przyszłego kształtu inwestycji, jej 
funkcjonalności dla pasażerów i opłacalności dla gospodarki.

Ad 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 dodatkowe dofinansowanie, a jeśli tak, to jak wyglądają?

Łączne nakłady ze Skarbu Państwa na CPK od momentu powołania Spółki do tej pory wyniosły 
310 mln zł, z czego 10 mln zł to kapitał zakładowy Spółki, który został wniesiony w momencie 
założenia Spółki, zaś kwota 300 mln zł wynika z dokapitalizowania Spółki przez Skarb Państwa. 
Przeznaczenie tych środków to prace przygotowawcze i planistyczne.



28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu 
inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez 
Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niniejszy Program Wieloletni 
obejmuje pierwszy etap inwestycji, który dotyczy lat 2020-2023. Jest to etap przygotowawczy, 
którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń 
projektowych. W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony 
wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. będą gotowe m.in.: raport 
oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. 
Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną. Łączne koszty finansowania I 
etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 
2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z 
wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych. Pełny tekst uchwały z podziałem 
na rodzaje inwestycji objętych programem jest dostępny na stronie 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-
wieloletniego-program-inwestycyjny.html 

Ad 3. Kiedy były przeprowadzane analizy i wyliczenia przedstawione w raporcie „Centralny 
Port Komunikacyjny: analiza wpływu działalności portu oraz otoczenia na gospodarkę w Polsce” 
firmy Kearney z października br.? Czy uwzględniono w nich kryzys gospodarczy wywołany 
pandemią COVID-19 oraz związane z nim problemy branży lotniczej i kolejowej?

Druga część raportu „Analiza wpływu działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego 
otoczenia na gospodarkę w Polsce” firmy finansowo-konsultingowej Kearney i zawarte w nim 
analizy i wyliczenia zostały opracowane w ostatnich miesiącach i opublikowane w październiku br. 
Oczywiście, bierze ona pod uwagę kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19, ale ten 
wpływ nie dotyczy już okresu operacyjnego CPK, czyli oddziaływania na gospodarkę już 
funkcjonującej infrastruktury w latach 2028-2040, zatem do 13 lat po zakładanym uruchomieniu 
Portu Lotniczego Solidarność wraz z węzłem kolejowo-drogowym i ponad 500 km z planowanych 
1 800 km nowych linii dużych prędkości.

Jak wyliczają twórcy raportu Kearney, w 2040 r. zatrudnienie związane z działaniem części 
lotniskowej CPK wyniesie 217 tys. etatów, podczas gdy segment powiązany z koleją wygeneruje 
73 tys. Łącznie daje to 290 tys. nowych miejsc pracy związanych z CPK w 2040 r. W latach 2020-
2034, łączna wartość produkcji związana z tą inwestycją (tzw. produkcja globalna) w Polsce 
wzrośnie o dodatkowych 450,2 mld zł, przy czym aż 60 proc. osiąganego wpływu przypadnie na 
lata 2024-2027. Według analityków Kearneya suma dodatkowych zysków przedsiębiorstw, 
wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych (wartość dodana brutto) – wzrośnie w 
Polsce o 126,6 mld zł w latach 2020-2034.

Ad 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?

CPK to  złożony system komunikacyjno-transportowy, w skład którego wejdzie m.in. sieć nowych 
(prawie 1800 km) i wyremontowanych linii kolejowych, które połączą wszystkie regiony z 
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Warszawą i Portem Lotniczym Solidarność, znacząco skracając czasy podróży i likwidując liczne 
wykluczenia komunikacyjne. 

W ramach Programu Kolejowego CPK powstanie system międzyregionalnych przewozów 
pasażerskich, obejmujący większość regionów kraju, którego głównym węzłem będzie CPK i 
Warszawa. W poszczególnych relacjach przebiegi linii kolejowych – tzw. 10 szprych 
prowadzących do CPK i Warszawy – składają się z fragmentów nowych i modernizowanych linii 
kolejowych. Za projekt i budowę nowych linii kolejowych odpowiada spółka CPK, natomiast 
inwestycje w istniejące linie realizują spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Założenia inwestycji kolejowych CPK zakładają, że w pierwszej kolejności, czyli jednocześnie z 
Portem Solidarność, uruchomionych zostanie 530 km planowanych 1 800 km nowych linii 
kolejowych. To dla nich zostały podpisane przez spółkę CPK umowy na inwentaryzacje 
przyrodnicze, a w ciągu najbliższych tygodni będą zawierane umowy na studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ):

1. Warszawa – Łódź
2. Sieradz Północny – Kępno
3. Kępno – Czernica Wrocławska
4. Łódź – Sieradz Północny
5. Żarów – granica państwa (PL/CZ)
6. Czernica Wrocławska – Wrocław
7. Łętownia – Rzeszów
8. Trawniki – Krasnystaw Miasto i Wólka Orłowska – Zamość
9. Ostrołęka – Łomża

Rozwój kolei jest zgodny z polityką Komisją Europejskiej kładącą coraz większy nacisk na 
realizację projektów inwestycyjnych, zwiększających udział i konkurencyjność transportu 
kolejowego, uważanego za o wiele bardziej efektywny i neutralny dla środowiska naturalnego 
środek transportu, zarazem niskoemisyjny i najmniej inwazyjny dla krajobrazu, w porównaniu z 
transportem drogowym i lotniczym. Program Kolejowy CPK wpisuje się w europejskie strategie 
ekologiczne, takie jak Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) oraz założenia 
europejskiej polityki transportowej, np. promowanie transportu niskoemisyjnego i optymalizację 
zużycia energii oraz inne unijne inicjatywy KDP, jak np. linia V4 Warszawa-Budapeszt.

Projekt budowy CPK zakłada, że dojazd koleją do CPK z większości miast w Polsce nie przekroczy 
2,5 godz.  Można się więc spodziewać, że przejmie on dużą część krajowego transportu 
wewnętrznego. Dzięki rozbudowie sieci kolejowej w Polsce także część transportu towarowego 
zostanie przeniesiona z dróg na tory. Poprawi to nie tylko terminowość dostaw w obrocie 
gospodarczym, ale i komfort podróżowania autostradami.

Ad 5. Na jakich zasadach będzie się odbywać przewidywane „dobrowolne nabywanie 
gruntów” i wywłaszczenia 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 harmonogram dla programu 



dobrowolnego nabywania gruntów - zarówno dla terenu lotniska, jak i dla poszczególnych 
szprych kolejowych? Jeśli tak, proszę o załączenie dokumentu do odpowiedzi na niniejsze 
pismo.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CPK spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie mogła nabywać 
nieruchomości od podmiotów innych niż Skarb Państwa na podstawie umów sprzedaży oraz umów 
zamiany. Program dobrowolnych nabyć będzie prowadzony przez kilka lat, co umożliwi 
właścicielom ziemi spokojne przygotowanie się do przeprowadzki. Program ten charakteryzuje: 
dobrowolność po obu stronach, swoboda umów, wartość rynkowa nieruchomości określana w 
oparciu o operaty szacunkowe oraz pełna transparentność i poufność procesu negocjacyjnego. 

Ten program jest przeznaczony dla tych mieszkańców z terenu inwestycji, którzy są zainteresowani 
szybką transakcją i nie chcą czekać na decyzje lokalizacyjne i wywłaszczenie. Dla tej grupy 
mieszkańców wprowadzono propozycje mechanizmów jednorazowego świadczenia rozwojowego 
lub relokacyjnego. O tym, czy dany model nabywania nieruchomości jest dla nich korzystny, 
zadecydują oni sami. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z pierwszego dostępnego modelu 
dobrowolnych nabyć albo wstrzymując się z decyzją poczekać na wywłaszczenie. 

Wycena danej nieruchomości musi i będzie mieć związek z jej wartością, choć przewidywane są 
świadczenia dodatkowe, które znacząco poprawiają sytuację osób przenoszących swoje ośrodki 
życia. Wartość nieruchomości będzie określana przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych, 
którzy zostaną wyłonieni przez spółkę CPK w procedurze zamówień publicznych. W ramach tej 
procedury podlegają oni  nie tylko odpowiedzialności zawodowej i cywilnej, ale nawet karnej. Nie 
jest możliwe określenie jednakowej, minimalnej stawki za wszystkie nieruchomości, ponieważ 
każda  z nich ma cechy unikalne i będzie wyceniana indywidualnie, nie tylko w zależności od 
liczby metrów kwadratowych, ale także od charakterystyki obiektów, które znajdują się w jej 
obrębie.

Do projektu nowelizacji ustawy o CPK wprowadzono również m.in. zwolnienie z podatku PIT z 
tytułu zbycia nieruchomości nabywanych w programie dobrowolnych nabyć, a także jednorazowe 
świadczenia rozwojowe lub relokacyjne. Licząc się ze zdaniem mieszkańców, tam, gdzie to będzie 
możliwe, wydanie nieruchomości zostanie przesunięte w czasie. 
Należy zaznaczyć jednak, że ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o CPK i związane z tym 
dodatkowe zasady wykupu nieruchomości w szczególności dokładny kształt planowanych zmian 
znane będą dopiero po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnień międzyresortowych, a następnie 
przeprowadzeniu procesu  prac parlamentarnych.

Aktualnie spółka CPK przygotowuje proces wyceny nieruchomości, które mają zostać wykupione 
pod teren Portu Lotniczego „Solidarność”. Trwa postępowanie, którego efektem będzie zawarcie 
umowy ramowej na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb programu dobrowolnych 
nabyć. 

Ad 6. Kiedy i gdzie odbyły się konsultacje społeczne związane z budową CPK? Ile ogółem 
uwag zostało zgłoszonych? Które z postulatów zostały uwzględnione?



Pierwszy etap konsultacji to cykl Regionalnych Konsultacji Strategicznych (RKS). Odbyły się one 
w 2019 r.  Były to spotkania przedstawicieli CPK w stolicach wszystkich regionów z: urzędami 
marszałkowskimi, wojewodami, prezydentami miast wojewódzkich, Regionalnymi Dyrekcjami 
Ochrony Środowiska. 

Informacje pozyskane podczas  RKS zostały wykorzystane do opracowania pierwszych propozycji 
rozwiązań transportowych, aby program kolejowy CPK spełniał cele przyjęte w Koncepcji 
przygotowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego i w największy możliwy sposób 
odpowiadał na zapotrzebowanie organizatorów transportu w danym regionie.

Tak powstał projekt dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (SSL). Od 10 lutego do 10 marca br. przeprowadzone zostały ogólnopolskie 
konsultacje społeczne tego projektu. Ich celem było poznanie uwag, opinii i postulatów 
dotyczących korytarzy, w ramach których będą realizowane nowe linie kolejowe COK (tzw. 
szprychy) oraz inwestycje drogowe: Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i nowy przebieg drogi 
ekspresowej S10.  

W konsultacjach mógł wziąć udział każdy. Odzew społeczny był ogromny - zebranych zostało 
ponad 146 tys. głosów. 

Na podstawie tych uwag powstał kompletny raport z konsultacji SSL. Głosy mieszkańców Polski 
zostały pogrupowane i przypisane do odpowiednich tras (ciągów) kolejowych i fragmentów 
towarzyszących inwestycji drogowych. Wszystkie uwagi zostały potraktowane jako głosy w 
ramach konsultacji i przypisane w raporcie do odpowiednich inwestycji lub jednej z 9 kategorii, 
które również zostały w raporcie szczegółowo opisane. 

Na udostępnionych w ramach projektu SSL mapach oprócz granic korytarzy zaprezentowano 
orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, ale co ważne, ich 
ostateczny kształt na tym etapie przygotowań nie został jeszcze przesądzony. Dlatego autorzy 
raportu SSL nie odnieśli się do uwag i propozycji zmian przebiegów linii kolejowych, których 
uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL. Na to 
przyjedzie czas podczas dalszych etapów przygotowań do inwestycji.

Raport z tych konsultacji jest opublikowany pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/raport-
z-konsultacji-spolecznych-strategicznego-studium-lokalizacyjnego-juz-dostepny.

Równolegle od lipca br. są prowadzone spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami 
samorządu terytorialnego, przez które przechodzą inwestycje na etapie prac przygotowawczych 
rozpoczętych w tym roku. Kolejne etapy to: konsultacje w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko (SOOŚ), a w przyszłości także na etapie opracowywania decyzji 
środowiskowej.

Ad 7. Proszę jednocześnie o rozważenie, czy i w jakim zakresie możliwa jest realizacja tak 
dużego projektu w kontekście obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
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Według ekspertów firmy finansowo-konsultingowej Kearney, już w pierwszym roku 
funkcjonowania nowego lotniska i pierwszego etapu części inwestycji kolejowych – czyli ponad 
500 km z 1 800 km planowanych km linii kolejowych – CPK wygeneruje wzrost całkowitej 
produkcji w Polsce o 71 mld zł. Z kolei wartość dodana brutto, czyli suma dodatkowych zysków 
przedsiębiorstw, wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych za sprawą CPK 
zwiększy się w 2028 r. o ponad 50 mld zł. Jak wynika z prognoz, od 2028 do 2040 r. wzrost łącznej 
produkcji z tytułu działalności CPK i infrastruktury powiązanej wyniesie łącznie 986 mld zł. 
Wartość dodana brutto zwiększy się zaś łącznie w okresie prognozy o 780 mld zł. W latach 2028-
2040, czyli w ciągu 13 lat po otwarciu, Port Solidarność, nowe linie kolejowe i drogi oraz 
generowany przez nie impuls gospodarczy pozwolą utrzymać 240-290 tys. nowych miejsc pracy 
każdego roku. Oznacza to ogromną korzyść dla gospodarki państwa i dla Polaków.

Jak wynika z raportu firmy Kearney, wzrost produkcji globalnej będący efektem inwestycji CPK 
będzie zauważalny przede wszystkim w takich sektorach jak: budownictwo, produkcja 
przemysłowa, usługi finansowe i biznesowe, energetyka, handel hurtowy i detaliczny, transport i 
magazynowanie, IT i komunikacja.

CPK to potężny impuls dla gospodarki i rynku pracy, dla wzrostu gospodarczego, co jest 
szczególnie istotne w warunkach wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, z 
którym to kryzysem cały świat będzie się zmagał w najbliższych latach. Dla Polski więc budowa 
CPK to solidne narzędzie wzmacniające naszą gospodarkę.  CPK oznacza stabilny harmonogram 
planowania, projektowania i budowy rozsianych po całej Polsce inwestycji infrastrukturalnych, 
które będą napędem dla setek firm i branż, dając dziesiątki tysięcy miejsc pracy. 

Ten sam mechanizm działa i jest doceniany na całym świecie. Przy samej budowie terminalu w 
Singapurze w szczytowym momencie zatrudnionych ma być 20 tys. osób, a podobna inwestycja w 
Stambule dawała nawet 35 tys. miejsc pracy. Do tego należy doliczyć kolejne dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy w branżach powiązanych z inwestycją. Z lotniskiem w Madrycie Hiszpanii przybyło 
aż 300 tys. miejsc pracy, a Port lotniczy Charles de Gaulle w Paryżu przyczynił się do utworzenia 
blisko 200 tys. miejsc pracy.

Duże inwestycje infrastrukturalne są dobrym lekarstwem na recesję i sposobem na wychodzenie ze 
spowolnienia związanego z pandemią. Tak było m.in. po ostatnim kryzysie finansowym. Dane 
OECD wskazują, że podczas kryzysu i późniejszej recesji w latach 2008-2009 wiele krajów OECD 
i G20 wdrożyło pakiety stymulacyjne, które w niektórych przypadkach stanowiły ponad 4 proc. 
PKB. Chodziło głównie o inwestycje publiczne, w szczególności w infrastrukturę (drogi, koleje, 
transport publiczny). Także teraz OECD wprost rekomenduje inwestycje publiczne, w tym 
infrastrukturalne, jako remedium na osłabienie gospodarcze.

Tak silny i, co równie ważne, długoterminowy program inwestycyjny zapewni rynkowi, 
inwestorom i wykonawcom przewidywalność, gwarancję kontraktów i finansowania oraz skalę 
zadań wystarczającą do tego, żeby inwestować w nowoczesne technologie obniżające koszty 
jednostkowe. Jeżeli dołożymy do tego świadomość, że pierwszy etap budowy CPK zgodnie z 
planem wieloletnim nie pociągnie za sobą konieczności finansowania z budżetu państwa, zaś i w 
późniejszym okresie gros kosztów zostanie pokryte ze środków zewnętrznych, to realizacja tak 



dużego projektu w kontekście obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wydaje się nie tylko 
możliwa, ale wręcz konieczna.

Z wyrazami szacunku,
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z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Sekretarz Stanu

Marcin Horała
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