Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego.

Dnia 29 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00 w sali 176 odbyło się posiedzenie
Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie
Zespołu, a także zaproszeni goście. Wśród zaproszonych znaleźli się min.: Prezes Centrali
Zaopatrzenia Hutnictwa – Pan Paweł Podsiadło, Prezes Zarządu „Euroterminalu Sławków”
Sp. z o.o Pan Paweł Klabuhn, Pani Grażyna Kuś Prezes Zarządu PKP LHS Sp. z o.o.
Na początku spotkania przewodniczący Zespołu – Pan Senator Bogusław Śmigielski
przywitał uczestników i zaznaczył, że tematem przewodnim będzie analiza sytuacji
Euroterminalu w Sławkowie. Pan Senator Andrzej Misiołek pytał o realne potrzeby
i oczekiwania z punktu widzenia przedsiębiorstw, natomiast Pani Marszałek Maria Pańczyk
Pozdziej interesowała się podziałem zadań i

kompetencji spółek działających

w Euroterminalu.
Przewodniczący poprosił zgromadzonych o wypowiedzi na temat funkcjonowania
Euroterminalu. Jako pierwszy swą prezentację przedstawił Pan Prezes Paweł Podsiadło.
Omówił zagadnienia związane z historią, położeniem, infrastrukturą, a także działalnością
Euroterminalu. Pan Senator Zbigniew Meres mówił o potrzebie kompleksowego
planowania działań związanych

z funkcjonowaniem obiektu, natomiast prowadzący

spotkanie Pan Senator Bogusław Śmigielski poruszył temat dojazdu kołowego do
Euroterminalu. Wspominał również o potrzebie takiego kształtowania sytuacji w kraju, aby
życie gospodarcze decydowało o politycznym, a nie odwrotnie i by spółki oprzynosiły jak
najlepsze i jak najbardziej wymierne korzyści dla ich właścicieli. Naświetlił również obraz
polityki niektórych krajów europejskich, w których większe wsparcie pieniędzmi
publicznymi przekładała się na lepsze funkcjonowanie biznesu. Podkreślił również potrzebę
poparcia inicjatyw polskich przedsiębiorców przez Senat.
Pani Marszałek Maria Pańczyk – Pozdziej pytając Pana Prezesa Podsiadło o wyniki
gospodarcze, a także konkretne działania podjęte przez lokalne instytucje w celu poprawy
sytuacji gospodarczej Euroterminalu w Sławkowie.

Pan Prezes Paweł Podsiadło wspomniał o potencjale Euroterminalu pozwalającym
na wykorzystanie go do organizacji transportu pomiędzy Polską, a krajami wschodnimi.
Główną barierą w rozwoju spółki są trudności w pozyskiwaniu wagonów towarowych pod
wysyłki realizowane z Euroterminalu, a szczególnie wagonów krytych, przez co hamowany
jest eksport towarów z terytorium Polski i Unii Europejskiej.
W kolejnej części spotkania wypowiadano się w kwestii problemów i zagrożeń
wynikających z możliwości budowy przez inne kraje konkurencyjnych tras przewozowych
takich jak np.: kolej szerokotorowa do Wiednia.
Członkowie Zespołu - Pan Senator Zbigniew Meres oraz Pan Senator Jan Libicki
podkreślali wagę uściślania przewidywanych potrzeb i długofalowego planowania
inwestycji.
Debatowano także o coraz silniejszym zaangażowaniu Rosji w budowę
szerokotorowej

linii

prowadzącej

przez

Słowację

do

Wiednia

oraz

powstaniu

rosyjsko – chińskiej spółki kolejowej. Projekt utworzenia nowego korytarza transportowego
łączącego Daleki Wschód z Europą Środkową stanowi jeden z priorytetów Rosyjskich
Kolei Żelaznych. Plan przewiduje przedłużenie szerokiego toru przebiegającego
przez Rosję i Ukrainę do Słowacji.
Spotkanie zakończyła wymiana wniosków i spostrzeżeń. Pan Senator Zbigniew
Meres zgodził się z Panem Senatorem Janem Libickim w kwestii potrzeby wymiany
jak największej ilości informacji, uszczególniania potrzeb i kompleksowego planowania
działań. Pan Senator Libicki wspomniał o ułożeniu przyszłych skonkretyzowanych działań
na osi czasu.
Debatę podsumował

Przewodniczący Zespołu dziękując za wymianę poglądów

i informacji oraz zwracając uwagę zebranych na to jak potrzebni są przyszli klienci
korzystający z Euroterminalu, a co za tym idzie niezbędne jest usprawnienie dojazdu
kołowego do obiektu. Zwrócił również uwagę na znaczący wzrost celowości rozwoju
wspólnego przedsięwzięcia.
Na zakończenie Pan Senator Bogusław Śmigielski podziękował za przybycie
członkom Zespołu oraz zaproszonym gościom.
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