
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Panie Premierze! 
Moje pytanie dotyczy bałaganu i skandali w Polskich Kolejach Państwowych. Od lat składam oświadcze-

nia, na które otrzymuję odbite sztancą odpowiedzi, jak to jest superdobrze na kolei, tymczasem pasażerowie 
przeżywają gehennę. Chciałbym Panu Premierowi powiedzieć jedno: kiedy była reforma kolei japońskich, 
reformę nadzorował cesarz Japonii, a kiedy była reforma kolei niemieckich - kanclerz Niemiec. 

To, co się dzieje dzisiaj, tę sytuację, państwo możecie traktować jako „sukces” obecnej koalicji. 
Panu może nic nie mówić to, że licencja na uruchomienie pociągów Kolei Śląskich została wydana 

7 grudnia przez Urząd Transportu Kolejowego. Pytanie do Pana jest następujące: na jakiej podstawie UTK 
wydał licencję? Nie spełniali żadnych warunków. Po pierwsze, trzeba przedstawić bilans finansowy, po dru-
gie, trzeba pokazać, że się posiada tabor, po trzecie - że maszyniści są przeszkoleni. 

Może zacznę od tego ostatniego. Maszyniści w ogóle nie byli zapoznani ze szlakiem, to jest tak, jakby kie-
rowcy autobusów nie mieli prawa jazdy, nie mieli zdanego egzaminu. Ludzie byli brani prosto z ulicy. 

Następna sprawa. Jeżeli chodzi o tabor, to faktycznie wzięto tabor za 300 milionów zł, ale nie wzięto tabo-
ru za 40 milionów zł, który Przewozy Regionalne chciały słusznie tam przekazać. 

W związku z tym wszystkim uważam, że Pan jako premier powinien w końcu zająć się reformą kolei. 
Media krytykują związkowców, że żądają podwyżki do 5 tysięcy 900 zł. Panie Premierze, poprzedni zarząd, 
liczący pięciu członków, pobierał te same pieniądze co obecny zarząd PKP, którego sam tylko prezes zarabia 
59 tysięcy zł plus premie, co razem dochodzi do 100 tysięcy zł. Tak więc pracownicy kolei wyliczyli sobie, 
że chcą zarabiać 10% tego, co zarabia prezes PKP. 

Następna sprawa, Panie Premierze: inwestycje kolejowe. Jeżeli się tego nie przypilnuje, to w życiu nie 
zrealizujemy inwestycji kolejowych i nie wykorzystamy pieniędzy na nie przeznaczonych. 

Padają też inne pytania związkowców. Bo zgodnie z ustawą o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywaty-
zacji PKP z 2000 r. PKP SA miały być likwidowane, a dzisiaj PKP się umacnia. Przychodzą ludzie, którzy 
nie wiedzą nawet, jak wygląda kolej, jak powinien wyglądać rozkład jazdy. Co do mówienia, że rozkład jaz-
dy wprowadza się zimą, to chciałbym Pana Premiera poinformować, że na kolejach zachodnich rozkład jazdy 
wprowadza się na dwa, trzy lata, a korekta to minuta w górę, minuta w dół. Doprowadzono do usamorządo-
wienia, i to jest przyczyna tego totalnego bałaganu na PKP. 

Apeluję, żeby tak jak kanclerz Niemiec czy jak w Japonii, wziął Pan w końcu nadzór nad kolejami, żeby 
przychodzili fachowcy, a nie dyletanci, którzy w ogóle nie czują kolei. 

Tak więc „sukces” jest ogromny: potrafiliście jedynie zjednoczyć związkowców. Pan minister zjednoczył 
związkowców, mówiąc o tym, że będą strajkować. A związkowcy chcą strajkować dlatego, że łamana jest 
ustawa o związkach zawodowych, że obecna koalicja w ogóle, ani w Komisji Trójstronnej, ani na szczeblu 
kolejowym, nie prowadzi dialogu ze związkami zawodowymi. Tak że życzę powodzenia. I naprawdę uwa-
żam, że już dość tego, że przychodzą politycy, a nie fachowcy. 

Ja jestem za tym, żeby politykę usunąć z kolei, żeby faktycznie przyszli fachowcy i zajęli się reformą ko-
lei. Jestem zwolennikiem scalania kolei. Kiedyś, Panie Premierze, gdy budowano kolej, to wokół niej rozwi-
jały się miasta i wsie na całym świecie. A dzisiaj miasta się zwijają, wioski się zwijają, jak się jedzie koleją, 
to widać tę zieloną wyspę, którą miała być Rzeczpospolita, i okazuje się, że jest coraz gorzej. 

Życzę wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o reformę. Szczęść Boże, Panie Premierze! Jeżeli chcecie, 
Panowie, skorzystać z pomocy kolejarzy, to służę własną osobą, nie jako senator, ale jako kolejarz, bo uwa-
żam, że sprawy kolejowe powinny być ponad podziałami politycznymi. 

Stanisław Kogut 
 




