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Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Jak informował przed kilkoma tygodniami „Dziennik Gazeta Prawna”, w najbliższej przyszłości nie wy-

klucza się scenariusza, że za długi spółki Przewozy Regionalne wobec PKP Polskie Linie Kolejowe zostaną 
do tej drugiej spółki przekazane niektóre części majątku Przewozów Regionalnych, w tym niektóre składy 

pociągów osobowych. 

Obecne zadłużenie Przewozów Regionalnych wobec PKP PLK sięga 384 milionów zł. Od sierpnia bieżą-
cego roku zostały wstrzymane spłaty wspomnianego zadłużenia. Według doniesień prasowych trwają obecnie 

ustalenia dotyczące przekazywania dokumentacji pomiędzy spółkami, a nawet wskazywane są podobno kon-

kretne części majątku, w tym pociągi, które mają trafić za długi do PKP PLK. Podobno rozważa się także 
podział Przewozów Regionalnych. Na bazie oddłużonego majątku spółki, która obecnie ma szesnastu skłóco-

nych współwłaścicieli dotujących ją rocznie kwotą 900 milionów zł, miałoby powstać pięć albo sześć firm 

przewozowych obejmujących po dwa, trzy województwa. Podobno pomysł takiego zarządzania Przewozami 

Regionalnymi jest przedstawiany obecnie marszałkom województw. Całkowite zobowiązania Przewozów 
Regionalnych ocenia się na kwotę około 1,2 miliarda zł. Ministerstwo Finansów warunkuje udzielenie pomo-

cy na oddłużenie spółki od tego, czy władze obecnej spółki Przewozy Regionalne przedstawią spójny plan 

restrukturyzacji. 
Chcę zatem zapytać o następujące sprawy.  

Czy rzeczywiście rozważa się reorganizację spółki Przewozy Regionalne w takim kształcie, jak to opisuje 

„Dziennik Gazeta Prawna”? Jeśli tak, to jak wobec takich okoliczności mają się plany zarządu województwa 

małopolskiego, który planuje utworzenie spółki Przewozy Małopolskie? 
Czy spółka PKP PLK jest zdolna do tego, aby świadczyć usługi przewozowe po przejęciu za długi części 

taboru od Przewozów Regionalnych? Jak Pani Minister zapatruje się na takie propozycje? Czy taki stan rze-

czy nie wytworzy niezdrowej konkurencji pomiędzy spółkami PKP PLK a Przewozami Regionalnymi? Czy 
jest to dopuszczalne w świetle prawa europejskiego, w tym planowanego czwartego pakietu kolejowego? 

Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało w ostatnim czasie jakiekolwiek wytyczne dotyczące 

zarządzania w Przewozach Regionalnych, które mogą zahamować proces zadłużania spółki i zwiększyć po-
czucie konkurencyjności na tle innych przewoźników? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 




