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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Zwracam się do Pana z gorącym apelem o odwrócenie szkodliwych skutków nadmiernego dążenia do 

dzielenia Polskich Kolei Państwowych i o doprowadzenie do połączenia Polskich Linii Kolejowych SA 
z TK Telekom. 

Rozumiem konieczność zrealizowania postulatów dyrektywy nr 440/91 o rozwoju kolei we Wspólnocie, 
a także organizacyjnego oddzielania przewozów od zarządzania infrastrukturą. Rozumiem to, choć obecny 
stan spraw potwierdza obawy wyrażane w chwili podejmowania decyzji. Nie potrafię jednak znaleźć żadnego 
formalnego, prawnego, rynkowego czy technicznego uzasadnienia dla decyzji o organizacyjnym rozdzieleniu 
trwale zintegrowanych elementów infrastruktury kolejowej. 

Tylko laik może sądzić, że sieć kolejowa to nadal, jak w XIX wieku, szyny, podkłady, budynki stacyjne, 
nastawnie i perony. Nie, dziś sieć kolejowa to również nowoczesne metody kontrolowania ruchu i zarządza-
nia nim, stała łączność z pojazdami poruszającymi się po liniach i aktywna sygnalizacja. Zarządca infrastruk-
tury nie tylko nadzoruje stan torów i podkładów, zamiata perony i hole dworców, ale także zarządza prze-
pływem informacji między urządzeniami i pojazdami. Światłowody położone wzdłuż torów i zintegrowane 
z nimi stacje radiowe stanowią dokładnie tak samo ważny, niezbędny element drogi kolejowej, jak rozjazdy, 
semafory czy tory odstawcze. 

Sztucznie ignorując naturalne technologiczne powiązania, wydzielono z infrastruktury kolejowej zarzą-
dzanej przez Polskie Linie Kolejowe elementy powierzone spółce TK Telekom. PLK nie mogą działać bez 
tych urządzeń, nie mogą udostępniać przewoźnikom sieci kolejowej, zaś TK Telekom jest skazana poprzez 
lokalizację swojego wyposażenia i jego integrację z liniami kolejowymi na współpracę z PLK. Nie ma żadnej 
możliwości wprowadzenia między tymi dwiema firmami relacji kształtowanych przez niewidzialną rękę ryn-
ku. Tu nie ma rynku, bo jest i będzie jeden dostawca i jeden nabywca. Nie ma też możliwości wyraźnego 
wyodrębnienia majątku, bowiem zawsze znaczna część sieci TK Telekom będzie przebiegać wzdłuż linii 
kolejowych na terenach będących w dyspozycji PLK. 

Dlatego właśnie zbycie tej spółki inwestorowi obcemu względem grupy PKP w istocie odda mu kontrolę 
nad naszą siecią kolejową. Czy tego chcemy? Czy chcemy prywatyzacji i oddania telekomunikacji w ręce 
obcego operatora? Czy chcemy, żeby stan bezpieczeństwa przewożonych towarów i pasażerów był zagrożo-
ny? Za taką decyzję bierze Pan odpowiedzialność jako premier tego rządu. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




