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Pan 
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 22 marca 2022 r. o nr BPS/043-38-1592/22 dotyczące 
oświadczenia złożonego przez Senatora Rafała Ślusarza podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 
17 marca 2022 r., przedstawiam poniższe informacje.

W kontekście obecnej sytuacji w Ukrainie i postulatu Pana Senatora o uruchomienie połączenia relacji
Przemyśl – Zgorzelec w związku z napływem uchodźców do Polski wyjaśniam, że w zakresie działań
wspierających uchodźców z Ukrainy Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP Intercity SA z wielkim
zaangażowaniem podchodzą do uruchamiania dodatkowych pociągów i wzmacniania składów w relacjach
krajowych i międzynarodowych, umożliwiających kontynuowanie podróży także do Europy Zachodniej. 
Natomiast pociągi uruchamiane przez przewoźników regionalnych w celu transportu obywateli Ukrainy m.in. 
na terytorium Polski zachodniej stanowiły odpowiedź na zleconą przez Ministra Infrastruktury spółkom: PKP 
Intercity SA i PKP PLK SA koordynację działań w tym zakresie. 

Ponadto, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Deutsche Bahn AG współpraca pozwala na 
efektywniejsze wsparcie potrzeb transportowych przybywających do Polski obywateli Ukrainy, w którą 
wpisują się również dodatkowe pociągi uruchamiane przez przewoźników regionalnych, tj. Koleje 
Dolnośląskie SA i DB Regio. Należy także podkreślić, że tutejszy resort wraz z partnerami niemieckimi stale 
monitorują zaistniałą sytuację kryzysową, w tym występującą frekwencję, co pozwala na bieżąco reagować 
na zapotrzebowanie.

W odniesieniu do konieczności realizacji połączeń przesiadkowych we Wrocławiu z pociągów regionalnych 
na pociągi dalekobieżne np. w kierunku Przemyśla czy Trójmiasta wyjaśniam, że przesiadki są nieodłącznym 
elementem systemu transportowego, a kwestia zorganizowania dogodnych skomunikowań na stacjach 
węzłowych jest przedmiotem szczególnej troski zarówno przewoźnika, jak i ministra jako organu 
zamawiającego przewozy. 

Informuję, że uruchomienie codziennego pociągu stałego kursowania w relacji Przemyśl – Zgorzelec 
obecnie nie jest planowane zarówno od czerwcowej korekty rozkładu jazdy 2021/2022 jak i od początku 
rozkładu jazdy edycji 2022/2023. Uruchomienie połączenia w ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej 
zależne jest od dostępności taboru, prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na sieci kolejowej, a także od limitu dofinansowania przewozów 
międzywojewódzkich, który zaplanowany jest na dany rok w ustawie budżetowej. Z uwagi na ograniczenia 
wynikające z przyjętego limitu rekompensaty na lata 2022-2024 wprowadzanie zmian do oferty przewozowej 
mających wpływ na wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwe po tym okresie.



Dodatkowo informuję, że już przed inwazją Rosji na Ukrainę uruchamiane były połączenia dedykowane 
ukraińskim emigrantom zarobkowym. Wykorzystywały one fakt, że na stacji Przemyśl Gł. znajdują się 
zarówno tory o europejskim rozstawie osi jak i kończy się linia szerokotorowa. Z uwagi na to stacja Przemyśl 
Gł. jest dogodnym punktem przesiadkowym a przed wojną dojeżdżały do niej pociągi i grupy wagonowe 
z Warszawy, Pragi, Wrocławia, Berlina, Krakowa ale i Lwowa, Kijowa czy Odessy. Po zakończeniu wojny, 
w przypadku wzmożonego zainteresowania takimi połączeniami, ich siatka może zostać rozszerzona. 

Proszę o przyjęcie powyższych informacji.

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury:
Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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