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

Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Jak informują media – „Dziennik Gazeta Prawna”, Onet.pl i Polskie Radio – przygotowywane są nowe 

rozwiązania mające poszerzyć zakres kompetencji poszczególnych spółek kolejowych działających na terenie 

naszego kraju. Spółka Przewozy Regionalne – należąca do szesnastu samorządów spółka z olbrzymim trzy-

dziestojednoprocentowym udziałem w rynku – nieoczekiwanie zapowiedziała, iż jest zainteresowana prze-

wozami międzynarodowymi. Dzisiaj spółka ta obsługuje sześć tras międzynarodowych, a władze spółki za-

powiadają zwiększenie liczby połączeń międzynarodowych do pięćdziesięciu. Część tych połączeń ma być 

uruchomiona jeszcze w bieżącym roku, a wszystkie planowane mają ruszyć do roku 2015. Wśród już zapla-

nowanych, pewnych kierunków są: Kaliningrad, Bańska Bystrzyca, Berlin, Frankfurt i Drezno. 

Największy przewoźnik w Polsce – Przewozy Regionalne – od lat przynosi straty i z każdym rokiem traci 

pasażerów. W ubiegłym roku Przewozy Regionalne przyniosły straty rzędu 50 milionów zł netto. Trwa próba 

ratowania spółki przed bankructwem. Szacuje się, że w roku 2014 spółka przyniesie 30 milionów zł strat, ale 

już w roku 2015 ma osiągnąć niewielki zysk albo przynajmniej nie generować strat. Źródłem dodatkowych 

przychodów spółki ma być sprzedaż nieruchomości za kilkadziesiąt milionów złotych. Na sprzedaż pójdzie 

między innymi siedziba spółki w Warszawie. Planowana jest również renegocjacja umów z dostawcami 

i redukcja liczącej dziś dziewięć tysięcy siedemset osób załogi. 

Z kolei władze innej spółki, PKP Intercity, dla której naturalnym rynkiem jest rynek połączeń dalekobież-

nych, w tym międzynarodowych, w marcu bieżącego roku po raz pierwszy w historii spółki złożyły oferty 

w przetargu regionalnym na Podlasiu. Na razie oferta PKP Intercity okazała się gorsza od oferty Przewozów 

Regionalnych, ale, jak oceniają eksperci, może to być początek procesu szerszego wkraczania spółki PKP 

Intercity na rynki krajowe. Wobec tego chcę zapytać o następujące kwestie. 

1. Czy Pani Minister nie odnosi wrażenia, że efektem zapowiedzi wyjścia spółki Przewozy Regionalne na 

trasy międzynarodowe jest odpowiedź spółki PKP Intercity, która zapowiada wyjście na trasy krajowe? Czy 

w opinii Pani Minister tak prowadzona rywalizacja pomoże spółkom w wypracowaniu zakładanych zysków? 

Czy tego typu rywalizacja nie spowoduje, że wytworzy się chaos organizacyjno-informacyjny, a na zaostrzo-

nej i agresywnej rywalizacji, jaka zapowiada się pomiędzy spółkami, mogą stracić pasażerowie?  

2. Czy konsultowano z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju kwestię wychodzenia na trasy międzyna-

rodowe spółki Przewozy Regionalne? Czy struktura spółki Przewozy Regionalne – podział na mniejsze jed-

nostki regionalne – nie uniemożliwi realizacji ambitnych planów władz spółki? Czy konsultowano z Panią 

Minister to, w jaki sposób i według jakiego klucza poszczególnym częściom regionalnym spółki będą przy-

dzielane trasy międzynarodowe? Czy nie wytworzy się tu dodatkowa, niepotrzebna i przynosząca straty ry-

walizacja pomiędzy poszczególnymi regionami? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 




