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

do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z do Panów w imieniu dziesiątek tysięcy mieszkańców mojego okręgu wyborczego i całego wo-

jewództwa zachodniopomorskiego, którzy swoje losy zawodowe, edukacyjne i osobiste związali z Warszawą 

i w związku z tym chcieliby mieć możliwość łatwego podróżowania między tymi miejscami. Nie ułatwia nam tego 

odległość, ale nie ułatwia nam tego także polskie państwo. Spółki Skarbu Państwa zajmujące się transportem lot-

niczym i kolejowym – bo o nich tu głównie mówię – zdają się bowiem traktować nasz region wybitnie po maco-

szemu. 

Pomorze Zachodnie jest odcięte od możliwości taniego latania do Warszawy. Od momentu, kiedy jedna 

z komercyjnych linii anulowała połączenia do stolicy, mieszkańcy naszego regionu skazani są na windującego 

ceny monopolistę, którego rozkład lotów – z mocno ograniczoną siatką połączeń – pozostawia wiele do życzenia. 

Do stolicy można polecieć tylko rano lub wieczorem, zaledwie przez 2 dni jest to możliwe także w środku dnia. 

Położony na przeciwległym krańcu Polski Rzeszów ma w ciągu dnia 3 loty do Warszawy, i to o dogodniejszych 

porach. 

Gdyby mieszkaniec Szczecina w pierwszy dzień ferii zimowych w swoim regionie, 31 stycznia 2022 r., chciał 

udać się na jeden dzień do Warszawy, by pozwiedzać miasto, za lot w 2 strony musiałby zapłacić 721 zł. W tym 

samym dniu mieszkaniec Rzeszowa może zwiedzić stolicę i wrócić do domu za 422,21 zł, a mieszkaniec Katowic 

– za 516,84 zł. A dodać należy, że Katowice mają liczne dogodne połączenia z Warszawą, także pociągiem Pendo-

lino. Taki skład dojeżdża też do Rzeszowa. 

Nie lepiej jest z połączeniami kolejowymi. Ze Szczecina do Warszawy można pojechać bezpośrednim pocią-

giem 4 razy dziennie, ale tylko pod warunkiem, że wyjedzie się ze Szczecina do godziny 12.00. Inne połączenia 

zmuszają pasażerów do co najmniej jednej przesiadki i podróży nawet 10-godzinnej w pociągu najczęściej bez 

wagonu restauracyjnego. 

Swoim oświadczeniem pragnę wesprzeć radnych województwa zachodniopomorskiego, którzy zaapelowali do 

rządu o niedopuszczenie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. Oni 

także zwracają uwagę na bardzo wysokie ceny biletów lotniczych i brak atrakcyjnej kolejowej alternatywy. Postu-

lują, by w tej sytuacji PLL LOT rozwinął siatkę swoich połączeń i wprowadził na tę trasę większe samoloty, 

a także obniżył ceny biletów. Nie wiem, czy Panowie wiedzą, że często za cenę biletu w 2 strony z Warszawy do 

Szczecina można polecieć na wakacje do najbardziej oddalonych zakątków Europy. Tymczasem mieszkańcy Za-

chodniopomorskiego chcą mieć możliwość dostania się do stolicy swojego kraju! 

Oświadczeniem tym pragnę także wesprzeć starania przedsiębiorców, którzy w codziennych kontaktach bizne-

sowych borykają się z tym problemem i w związku z tym w połowie października skierowali list do premiera Ma-

teusza Morawieckiego oraz nadzorującego spółki Skarbu Państwa wicepremiera Jacka Sasina. 

W związku z tym kieruję do Pana Wicepremiera i do Pana Ministra następujące pytania. 

1. Co rząd zamierza zrobić na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego województwa zachodniopomor-

skiego? 

2. Czy rząd zamierza wpłynąć na podległe mu spółki Skarbu Państwa w zakresie takiego kształtowania ich po-

lityki komunikacyjnej, by nie wykluczała ona żadnego regionu kraju? 

3. Czy rząd rozważa zgłoszenie do UOKiK celem sprawdzenia, czy PLL LOT nie wykorzystuje pozycji mono-

polisty na krajowym rynku lotniczym? 

4. Kiedy sieć kolejowa zostanie zmodernizowana tak, by podróż ze Szczecina do Warszawy trwała mniej niż 

5 godzin? 

5. Czy i kiedy podróż ze Szczecina do Warszawy będzie możliwa pociągiem Pendolino? 

6. Czy i kiedy na trasę między Szczecinem a Warszawą wyjadą najnowsze składy, jakimi dysponuje PKP? 

7. Czy w pociągach relacji Szczecin – Warszawa mogą stale kursować wagony restauracyjne? 
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