
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 października 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

Z radością przyjąłem informację o rozszerzeniu rozkładu jazdy pociągów Pendolino, które będą dojeżdża-

ły aż do Kołobrzegu. To optymistyczna zapowiedź zmniejszenia poziomu wykluczenia komunikacyjnego 

mieszkańców zachodniej części województwa pomorskiego, którzy będą teraz mogli wybrać kolej jako wy-

godny i szybki środek transportu np. ze Słupska do Warszawy. 

W związku z powyższą informacją i pojawiającymi się wątpliwościami zwracam się z prośbą o uwzględ-

nienie w rozkładzie pociągów Pendolino stacji w Lęborku, mieście powiatowym położonym na trasie kole-

jowej Gdynia – Słupsk – Kołobrzeg.  

Lębork to czterdziestotysięczny ośrodek miejski, siedziba władz powiatowych i ważny węzeł komunika-

cyjny dla całego regionu. Lęborski dworzec kolejowy został w 2014 r. gruntownie zmodernizowany i odno-

wiony. Jest on przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, zastosowano tu nowoczesne rozwiązania 

wykorzystywane na większych dworcach w Polsce. Na zaawansowanym etapie jest realizacja przedsięwzię-

cia o nazwie „Lęborski węzeł przesiadkowy zlokalizowany przy dworcu PKP w Lęborku”, które przewiduje 

budowę centrum przesiadkowego łączącego w sposób kompleksowy transport indywidualny (samochody, 

rowery) i zbiorowy (prywatni przewoźnicy, PKS, PKP). Starostwo Powiatowe w Lęborku rozpoczyna obec-

nie konsultacje „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lęborskie-

go”, którego celem jest usprawnienie dojazdu mieszkańców miejscowości w regionie do Lęborka jako głów-

nego węzła komunikacyjnego. Wszystkie te działania wpisują się w wieloletnie, konsekwentne starania władz 

samorządowych powiatu, miasta oraz okolicznych gmin na rzecz sprawnego transportu i rozwoju infrastruk-

tury. 

Lęborczanie i mieszkańcy powiatu są aktywnymi obywatelami, którym zależy na rozwijaniu swojej mo-

bilności. W mieście brakuje bezpośrednich połączeń z Warszawą – podróż pociągiem zajmuje nawet kilkana-

ście godzin – nie funkcjonują tu prywatne połączenia autobusowe ze stolicą. Pociągi Pendolino zatrzymujące 

się w Lęborku będą znacznym ułatwieniem dla mieszkańców regionu podróżujących służbowo i prywatnie 

po kraju. Ponadto zwiększy się również liczba potencjalnych klientów PKP. 

Istotną kwestią przemawiającą za potrzebą wpisania Lęborka w rozkład jazdy pociągów Pendolino jest 

także kilkusettysięczna rzesza turystów, którzy poprzez Lębork podróżują każdego roku do nadmorskiej Łe-

by. Obecnie nie wybierają oni kolei jako środka dojazdowego z uwagi na ograniczoną i często nieatrakcyjną 

ofertę. Pociągi Pendolino zatrzymujące się w Lęborku stworzą warunki do przejęcia przez PKP ogromnej 

liczby klientów podróżujących po Pomorzu w celach turystycznych. 

W związku z przedstawionymi wyżej argumentami proszę o wnikliwe przyjrzenie się kwestii rozkładu 

jazdy pociągów Pendolino z uwzględnieniem stacji w Lęborku oraz przychylne ustosunkowanie się do mojej 

prośby popartej przekazywanymi do mnie apelami mieszkańców. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




