
Oświadczenie złożone 

przez senatora Rafała Ślusarza 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 marca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Obecny konflikt na Wschodzie wpływa na dużo aspektów życia codziennego. Koleje Dolnośląskie uru-

chomiły ostatnio pociąg humanitarny relacji Przemyśl – Zgorzelec, który pomógł obywatelom Ukrainy do-

stać się na zachodnie tereny Polski, a niektórym dalej, do Niemiec. 

Ta sytuacja skłania do ponownego rozważenia ustanowienia stałego połączenia o takiej relacji. Obecna sy-

tuacja wymusi większy nacisk na połączenia komunikacyjne. Migracja ludzi podczas kryzysu i po kryzysie 

spowoduje poszukiwanie nowych i stabilnych połączeń. Ciąg komunikacyjny E-30 na polskim odcinku 

Przemyśl – Zgorzelec jest idealnym połączeniem wschodniej Europy z zachodnią i bez wątpienia warto ten 

fakt wykorzystać. Część ludzi otrzymujących obecnie pomoc w postaci darmowych przejazdów czy pomoc 

w postaci darów na pewno osiedli się na stałe na zachodzie Polski, co sprawi, że będą regularnie korzystać 

z połączeń kolejowych już na normalnych zasadach. Takie połączenie stałoby się rodzajem pomocy długo-

terminowej, gdyż można się spodziewać, że będzie chętnie wybierane przez osoby szukające takich kierun-

ków. 

Aktualna oferta przewozowa, jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne dla magistrali zgorzeleckiej, składa 

się tylko z jednej pary połączeń do Warszawy i nie jest obecnie skomunikowana nawet z Lubaniem Śląskim. 

Wielu pasażerów musi wybierać alternatywne środki transportu jak koleje samorządowe czy też dojazd na 

własną rękę. 

Magistralę zgorzelecką zmodernizowano dzięki ogromnym nakładom finansowym. Sprawiło to, że linia ta 

jest odcinkiem o bardzo dobrych parametrach, jeśli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym oraz prędkość 

szlakową, tymczasem niewielkie jest jej wykorzystanie, jeśli chodzi o ruch pociągów dalekobieżnych. 

Obecnie bardzo dużo podróżnych przesiada się z pociągów lokalnych Kolei Dolnośląskich na pociągi da-

lekobieżne w kierunku Przemyśla czy Trójmiasta we Wrocławiu, co pokazuje, że jest zapotrzebowanie na 

wydłużenie tras pociągów w kierunku zachodnim. 

Zwracam się o rozważenie możliwości wprowadzenia połączenia kolejowego relacji Zgorzelec – Prze-

myśl od czerwcowej korekty rozkładu jazdy bądź wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2022/23 

w grudniu tego roku. 

Rafał Ślusarz 
 


