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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) zakłada jako jeden ze wskaźników 

realizacji celów, że w 2020 r. będzie gotowych zaledwie 350 km linii kolejowych pozwalających na ruch 
pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h. Większość odcinków na modernizowanej 
kosztem 10 miliardów zł trasie E65/C-E65 Warszawa – Gdynia pozwoli jechać pociągom pasażerskim z 
maksymalną prędkością 160 km/h. Tylko na niektórych fragmentach tego szlaku maksymalna prędkość wy-
niesie 200 km/h. Oznacza to, że rzeczywista prędkość, tak zwana handlowa, wyniesie na całej tej trasie 130–
150 km/h. 

Południowa część trasy, z Warszawy do Krakowa i Katowic, ale tylko na odcinku Grodzisk Mazowiecki – 
Psary/Zawiercie umożliwi prowadzenie zespołów pasażerskich z maksymalną prędkością 200 km/h, bo na 
więcej nie pozwala wdrażany tam system ETCS poziomu 1. 

Tymczasem jakiś czas temu media rozpisywały się o kontrakcie na zakup dwudziestu składów pociągów 
Pendolino dla PKP Intercity za kwotę 665 milionów euro. Nadal jednak pojawiają się głosy krytykujące za-
kup Pendolino, podnoszące dodatkowo argument, że nie posiada wychylnego pudła. Możliwości składu ze-
spolonego Pendolino sięgają prędkości 250 km/h w modelu bez mechanizmu wychylnego pudła, który kupiła 
spółka PKP Intercity. Zastosowanie mechanizmu zwiększa maksymalną prędkość do 300 km/h. 

Wobec negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania połowy programu 
zakupu Pendolino zarząd Intercity rozważa obsługę nowymi składami zespolonymi dodatkowych tras. Wy-
mieniane są relacje Warszawa – Rzeszów, a zwłaszcza Warszawa – Wrocław. Na tych odcinkach przewidy-
wane prędkości handlowe są już dużo niższe i wynoszą poniżej 120 km/h. 

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Czy uważa Pan za celowy i gospodarny zakup pociągów typu Pendolino przez spółkę PKP Intercity za 

kwotę 665 milionów euro? 
2. Jakie ma ekonomiczne uzasadnienie inwestowanie prawie 1,5 miliarda zł w Pendolino, skoro do obsługi 

połączeń wystarczyłyby nowoczesne lokomotywy prowadzące przystosowane do prędkości 200 km/h wago-
ny? Spółka PKP Intercity dysponuje już zresztą takimi lokomotywami i wagonami. 

3. Czy Pana zdaniem – podobnie jak moim – sprawa zakupu składów Pendolino nie zasługuje, analogicz-
nie jak w latach dziewięćdziesiątych, na wnikliwą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli? 
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