
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 listopada 2021 r. 

Oświadczenie skierowane prezesa Zarządu PKP Intercity SA Marka Chraniuka 

Szanowny Panie Prezesie! 

Zwrócili się do mnie użytkownicy kolei państwowych (konkretnie PKP Intercity SA) oraz posiadacze bi-

letów miesięcznych odcinkowych na trasie Kutno – Warszawa (Warszawa – Kutno) przez stację Łowicz 

Główny, Sochaczew, z prośbą o interwencję. 

Od dłuższego czasu trwa modernizacja warszawskiego węzła kolejowego (m.in. przebudowa stacji War-

szawa Zachodnia). Niewątpliwie jest to inwestycja konieczna z punktu widzenia przyszłego komfortu podró-

żujących, jednakże trwająca przebudowa nie może odbywać się kosztem pasażerów, osób posiadających 

imienne bilety miesięczne odcinkowe. Problem polega na tym, że liczba pociągów (szczególnie dotyczy to 

drogi powrotnej i relacji Warszawa – Kutno) dla posiadaczy takich biletów jest ograniczona. Ponadto ciągłe 

opóźnienia pociągów powodują, że osoby pracujące nie mogą na czas dojechać do miejsca pracy. 

Zasadne jest podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie takiej sytuacji. 

Propozycja jest taka, aby przewoźnik PKP Intercity SA na czas trwania remontu, przebudowywanego wy-

żej wymienionego węzła, umożliwił posiadaczom biletów miesięcznych odcinkowych korzystanie również 

z pociągów kategorii Express InterCity. Obecnie mają oni możliwość korzystania tylko z pociągów kategorii 

TLK (Tanie Linie Kolejowe) oraz IC (InterCity). Sposobność korzystania z pociągów Express IC umożliwi-

łaby szybszy powrót do domu. Nadmienię, że dotychczasowy rozkład jazdy pociągów również nie sprzyja do 

końca pasażerom korzystającym z biletów miesięcznych. Pierwszy pociąg po godzinie 15.00 jest obecnie 

o godzinie 15.26 (w grudniu będzie to 15.14), więc mało kto na niego zdąży. Później następny jest dopiero 

o godz. 17.14. W międzyczasie jest pociąg Express IC, jednakże bilet miesięczny nie upoważnia do korzysta-

nia z tego typu pociągów. 

Podróżujący zadają następujące pytania. 

1. Dlaczego bilet miesięczny od spółki PKP Intercity SA, która jest właścicielem i dysponentem pociągów 

zarówno TLK, PKP IC, jak i Express IC, nie upoważnia do korzystania z tego ostatniego typu pociągów? 

2. Czy pasażerowie mogliby wykupić miejscówkę za symboliczną złotówkę lub może ponosić dodatkową 

symboliczną opłatę do biletu miesięcznego? To rozwiązanie poprawiłoby komfort podróżowania (skrócenie 

czasu podróży) i zadowolenie klientów. Byłby to duży ukłon w stosunku do osób podróżujących codziennie 

na trasie Kutno – Warszawa, Warszawa – Kutno, chociażby na czas zakończenia praz remontowych na wy-

mienianym odcinku. 

Ze względu na przedstawiony problem zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie działań umożli-

wiających poprawę komfortu posiadaczy biletów miesięcznych na wymienionych trasach. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 
 


