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1. Rzecznik Praw Pasażera 

1.1. Diagnoza stanu obecnego 

1.1.1. Brak buforu (rozjemcy) pomiędzy interesem pasażerów a interesem 

państwa lub samorządu w obszarze transportu publicznego, 

powoduje jego degradację i koncentrowanie się na kwestiach 

drugorzędnych dla jakości transportu publicznego w kraju. 

1.1.2. Brak instytucji na szczeblu centralnym i ogólnokrajowym, która 

dbałaby o interes pasażera w transporcie publicznym – zarówno 

kolejowym jak i miejskim. 

1.1.3. Brak w pełni niezależnej instytucji weryfikującej skargi pasażerów na 

jakość przewozów, czy zły i niedostosowany rozkład jazdy, 

zwłaszcza wśród przewoźników kolejowych w zakresie 

skomunikowań, przesiadek, dostępności, jakości obsługi, etc. 

1.1.4. Brak podmiotu, który w ujęciu ogólnokrajowym w sposób ciągły, 

systematyczny, spójny, profesjonalny i niezależny, gromadziłby dane 

o potrzebach pasażerów korzystających z transportu publicznego – 

szczególnie kolejowego, dbając jednocześnie o spójność i 

zrównoważony rozwój transportu publicznego w skali mikro i makro 

ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego wydatkowania 

środków publicznych na dofinasowanie transportu publicznego oraz 

długofalowe planowanie inwestycji (infrastruktura, tabor, systemy 

informacji pasażerskiej, etc). 

 

1.2. Propozycje zmian 

1.2.1. Powołanie niezależnej organizacji prokonsumeckiej pod nazwą 

„Rzecznik Praw Pasażera (RPP)” zajmującej się ciągłą analizą 

rynku przewozów pasażerskich w transporcie publicznym (najpierw 

kolejowym, stopniowo rozszerzanym na pozostały transport 

publiczny – autobusy, tramwaje, metro etc). 

1.2.2. W przeciwieństwie do projektu jaki jest obecnie lansowany (jako 

część Urzędu Transportu Kolejowego), podmiot ten (RPP) 

bezwzględnie musi być niezależny od Urzędu Transportu 

Kolejowego (UTK), stając niejednokrotnie w opozycji do tej instytucji i 

jej decyzji, reprezentując przede wszystkim interes pasażera. 

1.2.3. Przekazanie kompetencji nadzoru nad prawami pasażera z innych 

instytucji w tym UTK do RPP. 

1.2.4. Najlepiej gdyby RPP, funkcjonował jako agencja rządowa na kształt 

angielskiej Transport Focus lub London Travel Watch otrzymująca 

stałe dofinansowanie na działalność i badania rynku, a na jej czele 

stała osoba zupełnie apolityczna, reprezentująca interesy 

pasażerów. Środki na agendę mogłyby np. w połowie od budżetu 

państwa a w połowie z opłaty od każdego pockm lub wozokm 
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realizowanego w kraju w wysokości np.0,11 zł (10 groszy/km – 2 

promile kosztu)  dla kolei dalekobieżnej i 5gr/km dla kolei regionalnej. 

(tj.ok. 2 promile kosztu pockm)  i 0,01 zł dla autobusów (tj.ok. 2 

promile kosztu wozokm) 

1.2.5. Przewidywany zakres zadań dla RPP to: 

1.2.5.1. Całościowe monitorowanie i analizowanie jakości funkcjonowania 

transportu publicznego pod kątem spójności systemu i realizacji 

głównego celu – interesu pasażera oraz rozwoju ekologicznych 

form transportu publicznego. 

1.2.5.2. Analizowanie planów transportowych i stopnia ich realizacji. 

1.2.5.3. Bieżąca analiza skarg i wniosków od pasażerów na 

funkcjonowanie transportu publicznego- raporty zbiorcze. 

1.2.5.4. Bieżący monitoring efektywności ekonomicznej realizowanych 

przewozów w kontekście nakładów i uzyskanych efektów- raporty 

zbiorcze. 

1.2.5.5. Bieżący monitoring jakości świadczonych usług i ich zgodności z 

jednolitymi standardami jakościowymi. 

1.2.5.6. Analizowanie i rekomendowanie zmian w rozkładach jazdy 

pociągów regionalnych oraz zatwierdzanie rozkładów jazdy dla 

sieci połączeń międzyregionalnych (finansowanych ze środków 

ministerstwa) - celem zaspokojenia udokumentowanych i 

weryfikowalnych interesów większości pasażerów oraz 

zachowania spójności sytemu transportowego kraju. 

1.2.5.7. Wnioskowanie o wstrzymanie wypłaty rekompensaty utraconych 

ulg ustawowych w przypadku uporczywego łamania wymogów 

jakościowych przez operatorów. 

1.2.5.8. Opracowanie jednolitych wytycznych (metodologii) w zakresie 

przeprowadzania pomiarów badań marketingowych i 

zadowolenia podróżnych korzystających z różnych środków 

transportu publicznego oraz ich jednolitej analizy. 

1.2.5.9. Prowadzenie (samodzielne lub na zlecenie) badań 

marketingowych i zadowalania pasażerów wg. jednolitych 

standardów (metodologii) i kryteriów, w celu weryfikacji stopnia 

realizacji planów transportowych i przyjętych w przetargach 

wskaźników jakościowych. 

1.2.5.10. Prowadzenie publicznego rankingu przewoźników i 

organizatorów transportu publicznego. 

1.2.5.11. Występowanie z wnioskami o zmianę w przepisach w zakresie 

ochrony praw pasażerów oraz spójności i efektywności systemu 

transportu publicznego. 

                                                           
1
 Jest to 0,02%  kosztów jednego pockm pociągu PKP Intercity 
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1.2.5.12. Przeprowadzanie inspekcji na wniosek pasażerów oraz z urzędu 

w zakresie spełniania norm jakościowych przez przewoźników 

realizujących usługi transportu publicznego. 

1.2.5.13. Opracowanie wskaźników pomiaru jakości usług transportu 

publicznego. 

1.2.5.14. Opracowanie minimalnych norm i wymagań dla jakości 

świadczonych usług w zakresie transportu publicznego. 

1.2.5.15. Opracowanie i kontrola realizacji ramowych wytycznych w 

zakresie przeprowadzania postepowań przetargowych na wybór 

operatora transportu publicznego. 

1.2.5.16. Opracowanie wytycznych dla standaryzacji wymagań 

jakościowych (minimalnych oczekiwań komfortu podróży i 

bezpieczeństwa oraz informacji pasażerskiej) dla pojazdów 

transportu publicznego – pociągów, autobusów, tramwajów. 

1.2.5.17. Opracowanie jednolitych minimalnych wymagań dla taboru 

kolejowego, tramwajowego, autobusowego oraz infrastruktury z 

punktu widzenia interesu pasażera, oraz weryfikacja tych 

parametrów w procesie zamawiania usług przez organizatorów 

oraz w trakcie późniejszej realizacji usług przewozowych przez 

operatorów. 

1.2.6. Opracowywanie okresowych raportów i analiz o stanie rynku, 

organizatorach transportu publicznego, operatorach oraz 

efektywności wydatkowania środków publicznych na ten cel. 

 

1.3. Oczekiwane efekty 

1.3.1. Nowa struktura (nowy podmiot – RPP) likwiduje konflikty na linii 

pasażerowie-organizator np. państwo, samorząd, gdyż zawsze jest 

podmiot wspierający pasażerów w walce o ich interesy w zetknięciu z 

przewoźnikami lub zarządcą infrastruktury. 

1.3.2. Poprawa wydatkowania środków publicznych na cele transportowe, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na integracje i współdziałanie 

systemów transportu oraz zrównoważony rozwój w skali regionalnej i 

ogólnopolskiej. 

1.3.3. Stworzenie mechanizmów motywujących organizatorów transportu i 

operatorów do większej efektywności gospodarowania środkami 

publicznymi i poszukiwania przychodów ze wzrostu liczby 

przewiezionych pasażerów a nie z tytułu wzrostu dofinansowania 

(rekompensaty). 

1.3.4. Gromadzenie w jednym miejscu wiarygodnych, jednolitych i spójnych 

danych przewozowych, dających niezależny obraz sytuacji rynkowej i 

potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Polsce, bez 

możliwości politycznej i biznesowej manipulacji. 

1.3.5. Wiarygodne i niezależne analizowanie stopnia spójności planów 

transportowych (ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, 
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gminnych) oraz ich realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

1.3.6. Analizowanie i monitorowanie efektywności zrealizowanych 

inwestycji w zakresie transportu publicznego finansowanych ze 

środków publicznych i unijnych w celu wypracowania wniosków i 

zaleceń do właściwego nadzoru nad wyborem i realizacją projektów 

w przyszłości (zarówno infrastrukturalnych jak i taborowych). 

1.3.7. Bieżący monitoring zgodności i terminowości realizacji inwestycji 

transportowych z przyjętymi kalendarzami, umowami w celu 

przeciwdziałania utracie środków finansowych i strat dla systemu 

transportowego, tak jak to ma miejsce w obecnej perspektywie – w 

szczególności w zakresie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy. 

1.3.8. Publikowanie okresowych raportów o potrzebach transportowych na 

bazie dostępnych danych i statystyk zebranych od samorządów, 

urzędów i instytucji w oparciu o jednolite kryteria i zasady, wydawane 

w formie rocznych/półrocznych/kwartalnych i dostępnych dla 

każdego w formie e-boków. 

1.3.9. Stworzenie instrumentów szerszej transparentności i społecznego 

(niezależnego od biznesu i polityków) monitoringu wydawania 

publicznych pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne i transportowe 

w celu maksymalnego ograniczenia możliwości działań korupcyjnych 

pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami 

2. Rada Modernizacji Infrastruktury Kolejowej 

2.1. Diagnoza stanu obecnego 

2.1.1. Utrata dofinansowania unijnego w kwocie ok. 2 mld euro w 

perspektywie 2007-2013 z powodu złego modelu realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych w ramach spółki PKP PLK. Groźba utraty jeszcze 

większych środków w obecnej perspektywie. 

2.1.2. Plan inwestycji KPP do 2023 pogłębia opóźnienie inwestycje polskiej 

kolei mimo planu wydatkowania 67 mld zł. Rząd w toku konsultacji 

projektu uwzględnił 3 wnioski na ponad 20 tys. złożonych, z tego 2 

złożone przez CZT o trzeciorzędnym na tle innych uwag znaczeniu. 

2.1.3. Prowadzenie inwestycji kolejowych, na zlecenie PKP PLK (głównie 

modernizacji torów) w sposób powodujący nieuzasadniony wzrost 

kosztów po stronie przewoźników kolejowych - znaczącą utratę 

pasażerów i ładunków na rzecz transportu drogowego. 

2.1.4. Niewłaściwe planowanie procesów modernizacjach – szczególnie 

zamknięć torowych, powodujących gigantyczne straty po stronie 

spółki PKP PLK z powodu utraconych przychodów wynikających z 

nieudostępniania infrastruktury kolejowej podawanej przedłużającym 

się modernizacjom lub finasowania komunikacji zastępczej, tras 



Oczekiwane kierunki zmian funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce 

Piotr Kazimierowski & Stanisław Biega  Strona 7 z 23 

objazdowych w okresie żle zaplanowanych oraz wydłużonych prac 

inwestycyjnych. 

2.1.5. Paraliż korytarzy transportowych w wyniku źle zaplanowanych i 

prowadzonych modernizacji m.in. planowany do 2022 paraliż Rail 

Baltica, Warszawa-Lublin itp.  

2.1.6. Wysokie koszty zewnętrzne transportu drogowego w wyniku 

prowadzenia drogami transportu towarów masowych – Polska ma już 

obecnie niższy udział kolei w ruchu towarowym w podziale zadań 

przewozowych od średniej w UE, co skutkuje dodatkowymi kosztami 

rocznie ok. 30 mld zł z powodu wypadków, kongestii, kosztów 

utrzymania dróg i ich napraw w wyniku ponadnormatywnego 

zniszczenia, zanieczyszczenia środowiska etc. 

 

2.2. Propozycje zmian 

2.2.1. Wprowadzenie rzeczywistego nadzoru nad PKP PLK ze strony 

resortu transportu. Resort ma przygotowywać dokumenty 

strategiczne, określać ramy wymagań do spełnienia przez PKP PLK 

w miejsce, jak obecnie lobbystów związanych z PKP PLK. 

2.2.2. Resort egzekwuje i zatwierdza przygotowanie wzorców SIWZ 

inwestycji zgodnych z dobrymi praktykami w tym zakresie na rynku 

europejskim w celu poprawy wykorzystania środków na inwestycje. 

2.2.3. Aktualizacja KPK do 2023 w terminie do marca 2016 r. poprzez 

wprowadzenie by-passów sieci kolejowej (likwidacja wąskich gardeł), 

eliminację „korupcji” zawyżonych kosztorysów i wprowadzenia 

zbędnych dla systemu kolejowego technologii poprzez 

uszczegółowienie zakresu projektów i wpisanie rezultatów do 

uzyskania np. skrócenie czasu jazdy, rzeczywiste zwiększenie 

przepustowości linii, możliwość prowadzenia pociągów towarowych o 

długości 750 mm, etc. 

2.2.4. Wprowadzenie parametryzacji w celu wyznaczenia priorytetowych 

inwestycji – np. skrócenie czasu jazdy dla przewożonych paskm i 

tonokm, procentowy wzrost liczby pociągów w godzinie możliwych 

do uruchomienia na trasie jako obiektywnego wskaźnika rezultatu i 

zasadności wydatkowania środków publicznych.  

2.2.5. Powołanie Rady Modernizacji Infrastruktury Kolejowej (RMIK)2 

jako niezależnego ciała, którego celem byłoby opiniowanie i 

uzgadnianie a w skrajnych przypadkach wetowanie proponowanego 

przez PKP PLK harmonogramu modernizacji i zamknięć torowych, 

jeśli zagrażałby to spójności systemu transporotowego a istniałaby 

inna, kompromisowa dla rynku możliwość prowadzenia tych prac 

                                                           
2
 W skład RMIK wchodziliby: przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, PKP PLK - utrzymanie i 

eksploatacja, Rzecznika Praw Pasażera, przewoźników kolejowych, organizatorów transportu 
publicznego, niezależni eksperci i analitycy 
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torowych – np. poprzez zamknięcia nocne w weekendy zamiast w 

godzinach największego szczytu przewozowego w ciągu tygodnia. 

2.2.6. Opiniowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych 

prowadzonych na terenie sieci kolejowej PKP PLK pod kątem ich 

przydatności i celowości dla systemu transportu kolejowego 

(użytkowników). 

 

2.3. Oczekiwane efekty 

2.3.1. Eliminacja marnotrawstwa i realizacji inwestycji nie dla uzyskania 

celów, ale przepuszczania środków finansowych.   

2.3.2. Nie dopuszczenie do utraty w kolejnych latach środków pomocowych 

z UE na lata 2014-2020 (+2 lata).  

2.3.3. Stworzenie jasnych reguł na rynku dostawców, promowania jakości 

wykonania i realizacji inwestycji w miejsce obecnego modelu paraliżu 

sieci kolejowej. 

2.3.4. Wyeliminowanie ze struktur PKP PLK osób zajmujących się 

lobbowaniem na rzecz konkretnych dostawców, produktów i 

wykonawców i wprowadzających odpowiednie (korzystne dla ich 

mocodawców) zapisy w SIWZ w zamian za otrzymywane prowizje od 

kontraktów w formie materialnej lub niematerialnej (np. drogie wina, 

wycieczki, biżuterie), jak to jest obecnie powszechne. 

2.3.5. Wyeliminowanie ze struktur PKP PLK osób które powołując się 

wpływy w firmie, wprowadzają korzystne zapisy w SIWZ na produkty 

i usługi określonych firm, lub „niedostrzegających” ewidentne 

uchybienia techniczne w zakresie wykonywanych prac 

modernizacyjnych. Osobami takimi powinno zając się bezwzględnie 

CBA, niestety obecnie mim przesyłania dowodów, sprawy te są z 

niewyjaśnionych przyczyn pomijane, a osoby parające się tym 

procederem powołują się na liczne koneksje ze służbami, wojskiem, 

politykami a nawet pałacem byłego prezydenta RP. 

2.3.6. Opiniowanie i rekomendowanie, z możliwością nakazania zmiany 

zasad prowadzenia inwestycji, o ile jej założenia, koncepcja lub 

wymagania dla wykonawców prac modernizacyjnych nie dawałyby 

wystarczającej gwarancji rzetelnego i szybkiego przeprowadzenia 

procesu modernizacyjnego z minimalizacją szkód w systemie 

transportowym, np. poprzez wyrażenie zgody na czasowe 

ograniczenie przepustowości lub całkowite zawieszenie przewozów 

na danym odcinku w celu skrócenia procesu modernizacyjnego tylko 

po wcześniejszym zwiększeniu przepustowości i przejezdności linii 

objazdowych.  

2.3.7. Wymuszanie na wykonawcy, poprzez umieszczanie w SIWZ 

wymogu stosowania sprzętu zmechanizowanego lub technologii 

skracających zamknięcia torowe – np. wymianę nawierzchni 
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przejazdów kolejowych nocą w weekendy, zamiast w dzień w okresie 

szczytu przewozowego jak to miejsce obecnie. 

2.3.8. Rada miałby prawo opiniować SIWZ, z zachowaniem zasad 

poufności, lub przygotowywać określone wytyczne modernizacyjne, 

w zakresie dostępności i przejezdności infrastruktury kolejowej, 

będące składową postępowań przetargowych, celem maksymalnego 

ograniczania niekorzystnych skutków prac modernizacyjnych na 

system transportowy kraju. 

3. Wspólny bilet kolejowy 

3.1. Diagnoza stanu obecnego 

3.1.1. Kolej w Polsce w ostatnich latach straciła w ruchu dalekobieżnym ok. 

½ pasażerów. (ponad 25 mln osób). Spadek przewozów powoduje 

skokowy wzrost nakładów na przewozy, które nie idą na poprawę 

jakości ofert, ale na pokrycie coraz wyższego deficytu przewozów. 

Przy wzroście mobilności mieszkańców Polski oznacza to 

marginalizację kolei, której towarzyszy jeszcze szybszy upadek 

przewozów autobusów regionalnych.   

3.1.2. W 2009 r. po reformie PR zlikwidowano w Polsce wspólny bilet na 

całą trasę przejazdu. 

3.1.3. Oferta przewozowa jest niezrozumiała, nieatrakcyjna dla pasażera, 

gdyż nie jest zintegrowana w ramach jednego systemu, co jest 

normą w krajach o wyższej kulturze transportowej i wyższym udziale 

przewozów transportem publicznym – np. Niemcy, Szwajcaria etc. 

3.1.4. Mnogość przewoźników i ich wzajemne antagonizmy powodują że 

nie można w jednej kasie kupić biletów na pociąg w każdej kasie na 

każdy pociąg, np. w kasie PKP Intercity nie można kupić biletów na 

pociągi przewoźników regionalnych i na odwrót – brak jest obecnie 

instrumentów formalnych, prawnych i ekonomicznych mogących 

zmusić ich do wprowadzenia wspólnego biletu. 

3.1.5. Nieuzasadniony wzrost kosztów przewozów dla pasażera z powodu 

konieczności kupowania oddzielnych biletów na pociągi każdego z 

przewoźników (inny na Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje 

Mazowieckie, etc.) 

3.1.6. Brak możliwości ustalenia kosztu przejazdu na całej trasie w 

przypadku połączeń obsługiwanych przez kilku przewoźników. 

3.1.7. Skomplikowane zasady nabywania biletów – oddzielnie na każdego 

przewoźnika, odstraszają podróżnych od korzystania z kolejowego 

transportu publicznego. 

 

3.2. Propozycje zmian 

3.2.1. Wprowadzenie jednego wspólnego biletu na wszystkie pociągi w 

Polsce, o określonej stawce liniowej lub degresywnej (zgodne z 
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zamierzeniami Unii Europejskiej chcącej wprowadzić wspólne bilety 

na transport publiczny w całej Unii Europejskiej). 

3.2.2. Powołanie w ramach Ministerstwa Infrastruktury lub w ramach 

„Rzecznika Praw Pasażera” komórki do wzajemnych rozliczeń 

wspólnego biletu między przewoźnikami. 

3.2.3. Budowa jednolitego systemu sprzedaży biletów o interfejsie 

dostępnym dla każdego, kto zechciałby podpiąć swój system 

sprzedaży lub urządzenia peryferyjne (kasy, automaty biletowe etc.) 

sfinansowane ze środków publicznych z dofinansowaniem UE. 

3.2.4. Zarzadzanie systemem sprzedaży biletów oraz rozliczeń miedzy 

przewoźnikami w tym rozliczeń refundacji ulg przez Rzecznika Praw 

Pasażera, departament w ministerstwie infrastruktury lub powołanie 

niezależnej spółki celowej ze 100% udziałem skarbu państwa (max 

5-10 osobowej). 

3.2.5. Prowadzenie elektronicznego przypisania biletu do trasy i pociągu 

poprzez skanowanie bidetów (tak jak to robią obecnie niektórzy 

przewoźnicy) i gromadzenie w ten sposób informacji o strukturze 

przewozów w celu jednoznacznego rozliczenia wpływów między 

przewoźnikami oraz ograniczeniem kosztów prowadzonych badań 

marketingowych. 

3.2.6. Zobowiązanie przewoźników kolejowych do wejścia w system 

„wspólnego biletu”, sprzedaż i honorowania biletów, pod groźbą 

utraty rekompensaty do ulg ustawowych (kto nie wejdzie do 

systemu nie ma prawa do rekompensaty ulg ustawowych). 

 

3.3. Oczekiwane efekty 

3.3.1. Wyeliminowanie jednej z kluczowych barier hamujących wzrost 

przewozów pasażerskich – braku wspólnego biletu na wszystkie 

pociągi i braku możliwości jego nabycia w dowolnej kasie na terenie 

polski. 

3.3.2. Poprawa kontroli wydatkowania środków publicznych na cele 

transportu publicznego – wydatki z budżetu pastwa na pokrycie strat 

z tytułu honorowania ulg ustawowych. 

3.3.3. Stworzenie mechanizmów sprzyjających integracji transportowej i 

poprawy dostępności do transportu kolejowego.(informacja o taryfie i 

połączeniach w jednym miejscu). 

3.3.4. Gromadzenie i analizowanie danych o przewozach pasażerskich w 

Polsce i formowanie wniosków w zakresie pożądanych kierunków 

rozwoju zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami rynku. 

3.3.5. Tworzenie wiarygodnych informacji i zestawień weryfikujących 

założenia ekonomiczne inwestycji w systemie transportu publicznego 

z perspektywy racjonalności gospodarczej. 
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4. PKP Polskie Linie Kolejowe jako - agencja rządowa, likwidacja PKP SA 

4.1. Diagnoza stanu obecnego 

4.1.1. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce, w obecnym modelu 

organizacyjnym przekłada się na wzrost amortyzacji w spółce PKP 

Polskie Linie Kolejowe, która wbrew wyrokowi Trybunału 

Sprawiedliwości z 2013r. ma wpływ na wzrost stawek dostępu do 

torów szeregu operatorów i utracie środków finansowych na 

ponoszenie kosztów amortyzacji zamiast ich przeznaczania na wkład 

własny inwestycji unijnych. 

4.1.2. Im bardziej unowocześniamy naszą kolej, tym staje się ona coraz 

mniej konkurencyjna wobec transportu drogowego – rośnie koszt 

dostępu do torów i przejazd pociągiem staje się droższy. 

4.1.3. Kolej jako najbardziej ekologiczny system transportu lądowego już na 

starcie ma o wiele gorsze warunki rozwoju i konkurencji niż transport 

drogowy którego zarządcy i właściciele w ogóle w opłatach nie 

wliczają kosztów amortyzacji, a stawki dostępu poza systemem 

VIATOLL i odcinkami autostrad są naliczane na zasadach 

ryczałtowych. 

4.1.4. PKP PLK SA aby osiągnąć zadowalający wynik finansowy 

(amortyzacja rocznie to ok. 0,8 mld zł) musi podnosić stawki opłat za 

korzystanie z torów, wliczając częściowo amortyzacje do kosztu 

opłat. W efekcie skutkiem tego jest systematyczny wzrost deficytu 

przewozów pasażerskich i stawki uruchomienia pociągów na 

poziomie podobnym do niemieckiego. 

 

4.2. Propozycje zmian 

4.2.1. Aby doprowadzić do równowagi systemu transportowego w Polsce i 

prawidłowo wykorzystywać mocne strony każdego ze środków 

transportu niezbędne jest przekształcenie zarządcy infrastruktury 

kolejowej jaką jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA ze spółki 

prawa handlowego w agencję rządową, mającą taki sam status jak 

GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

4.2.2. Połączenie w jedną strukturę agencji Generalna Dyrekcja Linii 

Kolejowych spółek PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP SA, co pozwoli 

uniknąć obecnego modelu wykupu akcji PKP PLK do spółki 

państwowej jaka jest PKP SA.  

4.2.3. Zobowiązania finansowe (dług PKP SA) powinny zostać przekazane 

do Agencji Mienia Kolejowego (na wzór agencji Mienia Wojskowego), 

która dysponując majątkiem gruntów i nieruchomości oraz 

ewentualnie przez projekty deweloperskie bez problemu obsłuży 

pozostałe długi obecnego PKP SA bez konieczności prywatyzacji 

PKP Energetyka (lub wobec jej renacjonalizacji). 

4.2.4. Powołanie Agencji Inwestycji Kolejowych na bazie wydzielonego 

ze struktur PKP PLK obszaru inwestycyjnego, oddzielonego od 
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patologii i korupcji na styku wykonawca-PKP PLK, z jednoczesnym 

zwiększeniem nacisku na efektywne planowanie inwestycji – premie 

za szybsze i mniej uciążliwe realizowanie inwestycji, kary za 

przeciąganie inwestycji i utrudnienia w ruchu, wygaszanie popytu etc. 

Narzędziem celem jest stworzenie transparentnych SIWZ-ów, 

określających obowiązki obu stron, wysokie kary za opóźnienia i 

zamykanie torów oraz premie za skrócenie czasu trwania robót. 

Działania te mają wyeliminować patologie dnia obecnego – 

możliwość utraty przez PKP PLK perspektywie 2007-2013 ok. 8-9 

mld zł pomocy unijnej. 

4.2.5. Pozostawienie w gestii PKP PLK wyłącznie zagadnień 

utrzymaniowych i eksploatacyjnych zarządzanych odcinków linii 

kolejowych, z jednoczesnym przekazaniem zbędnego majątku – 

Agencji Mienia Kolejowego. 

4.2.6. Usunięcie osób niekompetentnych i działających na szkodę swojego 

pracodawcy, które przyczyniły się do utraty dofinansowania 

realizowanych projektów inwestycyjnych w trybie art.52 KP lub 

dopuściły do wieloletnich opóźnień w realizacji inwestycji przez 

niedopełnienie obowiązków na etapie wydawania decyzji 

administracyjnych nadzoru nad wybranymi wykonawcami, 

równoległej pracy w PKP PLK i u wykonawców, łamały prawo 

kolejowe  etc.  

4.2.7. Regulaminy nowej agencji powstałej na bazie PKP PLK muszą być 

uzgadniane pod kątem zgodności z innymi aktami prawnymi i 

interesem systemu transportowego kraju. 

4.2.8. Powołanie Agencji Inwestycji Kolejowych, na bazie przejętego 

częściowo z PKP PLK i zrestrukturyzowanego personelu pionów 

inwestycyjnych byłoby oddzielenie inwestycji od bieżącego 

utrzymania, oraz wprowadzenie lepszego nadzoru nad procesem 

dużych inwestycji i modernizacji infrastruktury kolejowej w nowej 

uproszczonej strukturze działającej w modelu zadaniowym. 

4.2.9. Profesjonalne i dogłębne audyty potencjalnych wykonawców pod 

kątem możliwości realizacji przez nich inwestycji w zakresie 

technicznym, ekonomicznym a także posiadanych zasobów w 

deklarowanym terminie realizacji inwestycji. 

4.2.10. Dwuetapowe prowadzenie postepowań przetargowych, w celu 

wyeliminowania firm niezdolnych do należytego i terminowego 

przeprowadzenia inwestycji – eliminowanie z rynku zgodnie z 

przepisami pzp wykonawców realizujących prace z opóźnieniem 

względem warunków SIWZ, a jednocześnie spełnienie wymogów 

Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem PKP PLK wymagającego 

realizację dostaw i usług wyłącznie przez kwalifikowanych 

dostawców i wykonawców, pod groźbą cofnięcia autoryzacji 

bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury. 
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4.3. Oczekiwane efekty 

4.3.1. Poprawienie jakości i terminowości prowadzonych inwestycji 

infrastrukturalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich odziaływania 

na system transportu – wygaszanie popytu na usługi pasażerskie, 

utrata konkurencyjności przewoźników pasażerskich i towarowych 

wobec innych gałęzi transportu. 

4.3.2. Restrykcyjnego egzekwowania kar z tytułu nieterminowego lub 

nierzetelnego wykonania inwestycji. 

4.3.3. Promowania w formie premii, za szybsze i solidne wykonanie 

inwestycji niż zostało wynegocjowane w kontrakcie. 

4.3.4. Zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy przez pracowników PKP 

PLK szczebla od naczelnika wzwyż w konkurencyjnych firmach lub u 

usługodawców PKP PLK a także świadczenie jakichkolwiek usług 

doradczych i marketingowych na rzecz dostawców pod groźbą 

dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. 

4.3.5. Likwidacja licznych powiązań personalno-biznesowo-zawodowych 

funkcjonujących obecnie w strukturach PKP PLK pomiędzy 

przedstawicielami inwestora a wykonawcami. Skutkiem takich 

powiązań jest niska jakość świadczonych usług modernizacyjnych, 

zjawiska korupcji i preferencji niektórych produktów i producentów w 

dostawach materiałów lub komponentów do budowy infrastruktury 

kolejowej. 

4.3.6. Rezygnacja z realizacji wieloletnich inwestycji paraliżujących 

przewozy kolejowe na kilka lat np. na średnicy warszawskiej z 

powodu źle zaplanowanych harmonogramów robót bez koordynacji 

prac sporządzanych pod kątem potrzeb wykonawcy lub dewelopera, 

a nie potrzeb systemu transportowego pasażerów. 

4.3.7. Stosowanie nowoczesnych materiałów (np. gotowych prefabrykatów) 

powodujących unifikacje obiektów (obniżenie kosztu ich 

projektowania i budowy), znaczące skrócenie czasu realizacji 

inwestycji i uniezależnienie jej od warunków atmosferycznych a także 

zwiększenie jej trwałości poprzez stosowanie materiałów 

sprawdzonych i zweryfikowanych w procesie kontroli na etapie 

produkcji, transportu i montażu (np. zabudowa prefabrykatów 

przepustów w nasypie kolejowym w ciągu 5-7 dni zamiast 3-4 

miesięcy!. 

4.3.8. Ograniczenie kosztów funkcjonowania transportu szynowego jako 

gałęzi transportu – mimo nieznacznie większych kosztów budowy 

infrastruktury szynowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik, 

technologii i produktów, oszczędzamy na utracie ładunków i 

pasażerów – ograniczenie wzrostu kosztów kongestii, wypadków 

drogowych, zanieczyszczenia środowiska, degradacji dróg, 
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zwieszonych kosztów organizacji komunikacji zastępczej, 

przeciwdziałamy utracie ładunków i pasażerów itp. 

5. Rozwój Transportu Intermodalnego 

5.1. Diagnoza stanu obecnego 

5.1.1. Polskie pociągi towarowe są najwolniejsze w Europie – prędkości 

handlowe wynoszą z uwzględnieniem opóźnień do rozkładu jazdy ok. 

15 km/h. (oficjalnie jest to o. 25 km/h ale z ok. 6-8 godzinami  

średniego spóźnienia – II kwartał 2015 r. – 466 minut). 

5.1.2. Mimo systematycznego wzrostu, Polska ma jeden z najniższych 

udziałów przewozów transportem intermodalnym w Europie. 

5.1.3. Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych (kontenery i naczepy 

samochodowe) jest ograniczony z powodu niekorzystnych przepisów 

i barier formalno-prawnych, które szkodzą interesowi naszego kraju i 

ekologii. 

5.1.4. Zamiast na torach mamy na drogach niekończące się „pociągi” 

ciężarówek z ładunkami, rozjeżdżającymi nasze drogi. 

5.1.5. Brak jest instrumentów zachęcających do inwestowania w rozwój 

transportu intermodalnego, którego rozwój mógłby stać się kołem 

zamachowym dla gospodarki i przedsiębiorstw kolejowych. 

5.1.6. Kolejowe przewozy intermodalne (kontenerowe), traktuje się jak 

zwykłe przewozy towarów (towar może poczekać!), choć wymagania 

klientów są takie jak w przewozach pasażerskich (wielu nadawców, 

wielu odbiorców czekających o konkretnej godzinie na ładunek – 

statek nie czeka na spóźnione kontenery). Zatem rynek ten wymaga 

zupełnie innej filozofii i podejścia bliższego przewozom pasażerskim 

– także w kontekście układania tras dla pociągów intermodalnych. 

5.1.7. Pociągi intermodalne trasuje się wg. indywidualnego rozkładu jazdy 

na kilka godzin przed odjazdem zamiast wpisywać je w roczny 

rozkład jazdy, a to za sprawą konieczności precyzyjnego określania 

masy pociągu (zbędne wymogi PLK wprowadzone po 2010 r.), co w 

transporcie intermodalnym jest niewykonalne z wyprzedzeniem 

większym niż kilka godzin. Nikt nie jest w stanie zaplanować na rok 

do przodu kiedy, jaki i o jakiej masie kontener pozyska z rynku do 

przewozu koleją. Rozliczanie przewoźników drogowych za przewóz 

kontenera nią odbywa się w zakresie jednostki masy ale w jednostce 

odległości, co uwalnia nadawcę i spedytora od „męczenia się z 

archaicznymi pomysłami kolejarzy”. 

5.1.8. Obecnie przewozy intermodalne są najbardziej perspektywicznym 

segmentem rynku kolejowego pod warunkiem poprawy otoczenia 

rynkowego.  
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5.2. Propozycje zmian 

5.2.1. Wprowadzenie zmian w regulaminie przyznawania tras dla pociągów 

intermodalnych by: 

5.2.1.1. albo można było je trasować w rocznym rozkładzie jazdy z 

zachowaniem 3-4 przedziałów masowych (np. do 800 ton, do 

1500 ton, do 2000 ton powyżej 2000 ton) oraz zastosowanie 

jednolitej stawki dla tych przedziałów na poziomie dolnej graniczy 

obecnych, 

5.2.1.2. albo umożliwić zaplanowanie w rozkładzie rocznym pociągów o 

określonej masie, prędkości maksymalnej i serii lokomotywy 

(zdolności pociągowej) a zapłacenie za rzeczywistą masę 

uruchomionego ciągu pod warunkiem iż jego masa będzie 

mnisza od założonej (czas przejazdu nie będzie dłuższy niż 

wytrasowany) a pociąg będzie prowadzony nowoczesną 

(posiadającą odpowiedni zapas mocy) lokomotywą i wagonami o 

prędkości co najmniej 100 km/h 

5.2.2. Wprowadzenie upustów w wysokości 30% i 50% stawki dla pociągów 

wytrasowanych z prędkością 100 km/h i 120 km/h oraz 

prowadzonych lokomotywami o mocy min 5MW (dzięki temu czas 

przejazdu takiego pociągu będzie podobny jak pociągów osobowych 

– wykorzystywanie maksymalne przepustowości zgodnie z 

dyrektywą 34/2012 i porównywalny z pociągami ekspresowymi), co 

przełoży się na szybszy czas przejazdu, wykorzystanie parametrów 

modernizowanych linii kolejowych i zwiększenie przepustowości linii 

kolejowych co pozwoli uruchomić dodatkowe pociągi, bez 

konieczności dodatkowych rac – np. budowy dodatkowych torów. 

5.2.3. Stworzenie w Ministerstwie Infrastruktury departamentu transportu 

intermodalnego z prawem inicjowania, opiniowania i uzgadniania 

wszystkich aktów prawnych mających wpływ na rozwój i 

funkcjonowanie kolei, dróg i żeglugi, w skład którego weszliby 

praktycy z obszaru logistyki i transportu intermodalnego, znający 

potrzeby branży. 

5.2.4. Stworzenie na zasadach PPP suchego portu w rejonie stacji 

Zajączkowo Tczewskie (inwestorzy prywatni, PKP PLK, PKP SA, 

samorząd, porty), którego zadaniem byłoby: 

5.2.4.1. Usprawnienie efektywności przewozowej z obszaru portów 

trójmiasta z pozostałymi terminalami w kraju (często ładunki d 

danego terminalu przechodzą przez różne porty trójmiasta, a 

liczba kontenerów z danego terminala nie wystarcza na 

uruchomienie pełnego pociągu, co obniża jego efektywność 

ekonomiczną i powoduje utratę konkurencyjności wobec 

transportu drogowego). 

5.2.4.2. Ograniczenie ruchu samochodów na obwodnicy trójmiejskiej. 
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5.2.4.3. Lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej i jej 

przepustowości na odcinku Gdańsk – Gdynia, poprzez 

wprowadzenie dedykowanego przewoźnika prowadzącego 

wyłącznie wahadłowe, ekspresowe pociągi towarowe 

prowadzone nowoczesnymi lokomotywami i wagonami o 

prędkości maksymalnej minimum 120 km/h, pomiędzy portami, 

zwłaszcza Gdyni a suchym portem w Tczewie (uruchomienie 

pociągów na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ogranicza w 

sposób istotny przepustowość linii i może stać się przyczyną 

utraty konkurencyjności portu w Gdyni spowodowanego brakiem 

zdolności przewozowej kolei). 

5.2.5. Udostępnienie terenów pokolejowych w ramach PPP dla budowy 

lokalnych terminali kontenerowych, zdolnych do obsługi składów 

całopociągowych o długości do 700-750m. 

 

5.3. Oczekiwane efekty 

5.3.1. Lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej – zwłaszcza 

modernizowanej, optymalne wykorzystanie przepustowości sieci 

PKP PLK. 

5.3.2. Stworzenie mechanizmów stymulujących przewoźników kolejowych 

(głównie intermodalnych) do inwestowania w nowoczesny tabor 

kolejowy co przyczyni się do ożywienia branży i wytworzy dziesiątki 

miejsc pracy w sektorze. 

5.3.3. Naturalne wyeliminowanie z rynku starych i niebezpiecznych 

wagonów oraz przestarzałych lokomotyw – poprawa bezpieczeństwa 

przewozów kolejowych i komfortu pracy maszynistów. 

5.3.4. Zwiększenie szybkości przewozów ładunków, spowoduje stworzenie 

realnej konkurencji dla transportu drogowego kontenerami a to z 

kolei przyczyni się do częściowego ograniczenia ruchu na głównych 

ciągach komunikacyjnych, zmniejszając zatłoczenie, emisja spalin i 

ograniczając liczbę wypadków a tym samym koszty społeczne akcji 

ratunkowych i rehabilitacji ofiar wypadków. 

5.3.5. Zwiększy się zainteresowanie budowaniem lokalnych terminali 

kontenerowych kumulujących ładunki przewozowe w jednostkach 

ładunkowych (np. kontenery, nadwozia wymienne, etc) ograniczając 

ruch samochodów ciężarowych do obszaru działania centrum 

logistycznego/terminala, generując nowe miejsca pracy i rozwój 

przemysłu wokół nich – dzięki szybkim i tanim połączeniom z 

portami, i innymi terminalami kontenerowymi w Polsce i Europie i 

Azji. 

5.3.6. Zwiększenie przepustowości krytycznego odcinka linii kolejowej – 

Gdańsk-Gdynia, poprzez wprowadzenie wahadłowych, 

ekspresowych ciągów kontenerowych o dużej prędkości przejazdu 

przez obszar krytycznej infrastruktury i brak konieczności budowy 



Oczekiwane kierunki zmian funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce 

Piotr Kazimierowski & Stanisław Biega  Strona 17 z 23 

dodatkowych torów dla pociągów towarowych przez środek 

trójmiasta, co jest obecnie niewykonalnie nie tylko ze względów 

ekonomiczny ale także i z punktu widzenia braku miejsca na ich 

wybudowanie – kolizje z istniejąca infrastrukturą. 

5.3.7. Ograniczenie ruchu ciężarówek z kontenerami na obwodnicy 

trójmiejskiej poprzez stworzenie punktu pośredniego – suchego portu 

- (zwiększenie przepustowości dróg dla pojazdów osobowych, 

ekologia, bezpieczeństwo). 

6. Reforma rynku przewozów pasażerskich 

6.1. Diagnoza stanu obecnego 

6.1.1. Obserwowany od wielu lat, systematyczny spadek udziału 

regionalnych, kolejowych przewozów pasażerskich przewozach 

transportem ludności. 

6.1.2. Bardzo zły stan taboru będącego w gestii największego przewoźnika 

pasażerskiego – spółki Przewozy Regionalne. 

6.1.3. Nieuzasadnione modernizacje elektrycznych zespołów trakcyjnych 

serii EN57, EN71, En72 z punktu widzenia ekonomicznego, 

technicznego a także współczesnych wymogów bezpieczeństwa i 

preferencji podróżnych – tabor ten nie odpowiada Technicznym 

Specyfikacjom Interoperacyjności. 

6.1.4. Brak możliwości wykorzystania parametrów zmodernizowanych linii 

kolejowych (nierzadko nawet do 160 km/h), poprzez stosowanie 

taboru o niskiej prędkości maksymalnej (EN57 ma prędkość max 

110/120 km/h i bardzo niskich przyspieszeniach 0,4-0,5ms2 zamiast 

minimalnego 1,1-1,2 ms2), co powoduje brak widocznego wzrostu 

przepustowości zmodernizowanej infrastruktury i brak wartości 

dodanej dla pasażerów, mimo wielomiliardowych inwestycji w 

modernizacje torów i peronów. 

6.1.5. Trudności w wytrasowaniu pociągów i ich racjonalnym 

przeprowadzeniu przez odcinki zmodernizowanych linii kolejowych z 

powodu zbyt niskiej ich prędkości maksymalnej w stosunku do 

pociągów ekspresowych i międzyregionalnych – spadek 

przepustowości i ograniczenie oferty przewozowej – utrata 

pasażerów.. 

6.1.6. Fatalny stan konstrukcji nośnych wielu pojazdów serii EN57, EN71  

oraz niespełnianie żadnych norm zderzeniowych (likwidacja 

przedziałów służbowych i tworzenie w tym miejscu przestrzeni dla 

pasażerów, w sytuacji gdy jest to konstrukcyjnie zaprojektowana 

strefa zgniotu ulegająca całkowitemu zmiażdżeniu w sytuacji 

zderzenia!). 
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6.1.7. Niewłaściwie z punktu widzenia operacyjnego ulokowane zaplecza 

techniczno-utrzymaniowe pod kontem obsługi regionalnych 

(wojewódzkich oddziałów) spółki Przewozy Regionalne. 

6.1.8. Prowadzenie zakupów nowego taboru kolejowego (spalinowego i 

elektrycznego) przez jednostki samorządu terytorialnego w krótkich, 

eksperymentalnych seriach lub nawet w pojedynczych 

egzemplarzach bez jakikolwiek konsultacji techniczno-

eksploatacyjnej z ekspertami lub przewoźnikami co powoduje 

gigantyczny, zupełnie nieuzasadniony wzrost kosztów ich 

technicznego utrzymania, długotrwałe wyłączenia z użytkowania z 

powodu oczekiwania na pozyskanie części zamiennych – niekiedy 

trwający kilka lat, lub całkowity brak możliwości ich naprawy, 

powodujący konieczność prowadzenia kosztownego procesu 

modernizacyjnego. 

6.1.9. Liczne przykłady działań korupcyjnych w procesie zamawiania taboru 

kolejowego polegające na otrzymywaniu przez zamawiającego 

gotowej specyfikacji od danego producenta. 

6.1.10. Sztuczne i niczym nieuzasadnione wpisywanie do SIWZ, głównie 

przez zamawiających – samorządy, parametrów i wskaźników które 

eliminują uczciwych producentów (podnoszą koszt produkcji ich 

taboru i utratę konkurencyjności w otwartym przetargu) na rzecz 

nieuczciwych producentów, stosujących w konstrukcji materiały o 

niższych parametrach technicznych, niższej trwałości, wytrzymałości 

wiedząc iż zamawiający nie będzie nigdy sprawdzał ani weryfikował 

zapisanych w specyfikacji wymogów np. w zakresie wskaźników 

dostępności, niezawodności, trwałości malatury, zestawów kołowych, 

zakresu temperatur poprawnej pracy urządzeń etc. 

6.1.11. Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup taboru 

kolejowego przez osoby nieposiadjące jakiegokolwiek wykształcenia 

technicznego oraz znajomości potrzeb eksploatacyjno-

utrzymaniowych, a także bez jakichkolwiek konsultacji ekspertami 

kolejowymi – powodując zamawianie kosztownych, bublowatych 

zabawek generujących wysokie koszty utrzymania po stronie 

operatora.  

6.1.12. Brak kultury obsługi i właściwego nadzoru nad procesami utrzymania 

systemów klimatyzacji w pojazdach kolejowych, co może 

doprowadzić do masowych zatruć chorobami zakaźnymi takimi jak 

np. legionella. 

6.1.13. Przestarzałe procedury i zasady utrzymania czystości, szczególnie w 

toaletach pociągów, wynikające z lokalnych powiązań z firmami 

czyszczącymi i kacykami politycznymi, znajdującymi bezpieczny 

sposób wyprowadzania publicznych pieniędzy, łamiąc przy tym: 

6.1.13.1. wszelkie możliwe zasady ochrony środowiska – mycie pociągów 

środkami chemicznymi bezpośrednio w torze, bez stosowania 
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systemów wychwytywania substancji szkodliwych dla wód 

powierzchniowych i gleby – umyślne, bezkarne, wieloletnie 

zanieczyszczanie środowiska naturalnego, 

6.1.13.2. łamaniem zasad kodeksu pracy (zatrudnianie na czarno, umowy 

śmieciowe, mobbing, brak dbałości o środki ochrony osobistej 

pracowników zajmujących się sprzataniem, etc) 

6.1.13.3. stosowanie środków chemicznych i procesów niezgodnych ze 

współczesnymi normami bezpieczeństwa i ochrony 

bakteriologicznej miejsc publicznych, 

6.1.13.4. brak nadzoru i kontroli pracowników firm czyszczących, 

poruszających się bezkarnie po terenie kolejowym i mających 

dostęp do pojazdów kolejowych, mogących zaplanować i 

skutecznie przeprowadzić ataki terrorystyczne z użyciem gazów, 

bakterii oraz materiałów wybuchowych – brak jakichkolwiek 

działań w celu monitorowania i przeciwdziałania tym 

zagrożeniom. 

6.1.14. Systematyczne rosnące zagrożenie powstaniem dużej katastrofy i 

dziesiątkami ofiar, z powodu prowadzonych oszczędności w 

technikach i procesach utrzymaniowych pojazdów pasażerskich co 

jest wyraźnie widoczne w raportach UTK. 

6.1.15. Lęk i obawy pracowników przewoźników przed utratą pracy z 

powodu powstawania nowych przewoźników.  

6.1.16. Brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia personelu 

utrzymaniowo-naprawczego do prowadzenia czynności 

utrzymaniowych na nowych (nowoczesnych) pojazdach kolejowych. 

6.1.17. Zlecanie przez przewoźników kolejowych i dysponentów nowego 

taboru kolejowego (samorządy) utrzymania taboru producentowi, 

powodujące: 

6.1.17.1. nieuzasadniony wzrost kosztów prowadzonej działalności 

przewozowej (wielokrotne dublowanie sprzętu i personelu bez 

jego należytego wykorzystania) – kilku dostawców operuje na 

jednej hali i utrzymuje różne pociągi, 

6.1.17.2. trudności logistyczne i organizacyjne w planowaniu 

wykorzystania nowego taboru kolejowego, 

6.1.17.3. brak gromadzenia wiedzy przez przewoźników i właścicieli taboru 

na temat procesów utrzymaniowo-naprawczych i skazywanie się 

na „wieczne” utrzymanie pojazdów przez ich producentów, 

6.1.17.4. Notoryczne sztuczne zawyżanie cen przez producentów taboru 

zajmujących się utrzymaniem taboru na produkty i części 

zamienne, wymieniane w procesie utrzymania (niejednokrotnie w 

przetargach podawane jest utrzymanie jest za przysłowiowy 1 

grosz). Niekiedy producent pojazdu nakłada marże 

przekraczającą kilkukrotnie cenę samej części, gdyby zakupić ją 

samodzielnie od producenta danej części. 
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6.1.18. Tendencje samorządów zmierzają do posiadania własnych spółek 

przewozowych jednakże wolnych od balastu utrzymania taboru 

(samorządy chcą mieć swoje bilety i konduktorów, ale nie chcą się 

martwić utrzymaniem taboru, bo się na tym nie znają i jest to 

niemedialne). 

6.1.19. Działania Unii Europejskiej zmierzające do nałożenia znacznie 

większych obowiązków i działań kontrolnych na podmioty 

odpowiedzialne za utrzymanie taboru kolejowego i stopniowe 

rozszerzanie ich certyfikacji z obecnych podmiotów zajmujących się 

utrzymaniem wagonów towarowych także na podmioty z obszaru 

taboru pasażerskiego i lokomotyw, co wymusza podnoszenie 

standardów jakościowych i pełną profesjonalizację służb 

utrzymaniowych. 

 

6.2. Propozycje zmian 

6.2.1. Powołanie Rady Taboru Pasażerskiego, działającej w ramach 

Rzecznika Praw Pasażera, jako grupy ekspertów (niezależnych od 

producentów i przewoźników) w skład której weszliby naukowcy i 

praktycy oraz przedstawiciele producentów taboru, przewoźników 

kolejowych, w celu wypracowania wspólnych, ramowych wytycznych 

w zakresie minimalnych wymagań technicznych i eksploatacyjnych 

dla taboru pasażerskiego na najbliższe 20-30 lat, uwzględniając 

rzeczywiste potrzeby pasażerów, doświadczenia przewoźników oraz 

koszty LCC (LCC - Life Cycle Costing), pomijając partykularne 

interesy wąskiej grupy producentów taboru chcących się dorobić na 

braku wiedzy i kompetencji zamawiających oraz powodujących 

nieuczciwą konkurencję a w efekcie wzrost kosztów usługi publicznej 

i wielomilionowe straty dla Państwa oraz samorządów. Efektem ich 

pracy byłyby rekomendacje do SIWZ lub nawet wytyczne, 

określające w sposób jednoznaczny minimalne wymagania jakie 

będą musieli uwzględniać zamawiający w procesie zakupów, 

wykorzystujący środki publiczne i unijne. 

6.2.2. Przeprowadzenie reformy spółki Przewozy Regionalne i wydzielenie 

z jej struktur: 

6.2.2.1. Oddziałów/spółek Przewozowych, działających na terenie 

danego województwa, z opcją ich przejęcia jako zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa przez samorządy lub sprzedaży 

prywatnemu inwestorowi 

6.2.2.2. Oddziałów/spółek Zarządzania Personelem, o charakterze 

zbliżonym do agencji pacy mającego swój odział w każdym 

województwie i zajmującego się udostępnianiem dowolnej firmie 

kolejowej (pasażerskiej i towarowej) pracowników bezpośrednio 

związanych z bezpieczeństwem: maszynistów, konduktorów, 

kierowników pociągów, rewidentów, ustawiaczy, zbędnych 
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pracowników warsztatów etc. Podmiot ten mógłby uzyskiwać 

lokalne wparcie samorządów na restrukturyzację zatrudnienia, 

podnoszenie lub zmianę kwalifikacji personelu, a jednocześnie 

szukać zatrudnienia dla tych pracowników poza sektorem 

pasażerskim – na bocznicach u prywatnych przewoźników 

kolejowych, w spółkach samorządowych etc.  

6.2.2.3. Oddziałów/spółek Taborowych (jedna lub kilka, dla zachowania 

konkurencji) zajmujących się utrzymywaniem obecnego, 

pasażerskiego taboru kolejowego i jego udostępnianiem 

dowolnemu zainteresowanemu podmiotowi na zasadach poolu 

taborowego (np. przewoźnikom samorządowym, prywatnym 

inwestorom chcącym rozwinąć transport pasażerski), oraz 

prowadzących zakupy nowego taboru w długich seriach, z 

uwzględnieniem minimalnych wymagań i wytycznych  

opracowanych przez Radę Taboru Pasażerskiego..  

6.2.3. Stworzenie ram prawnych umożlwiających inwestowanie w „Poll 

Taborowy” banków i funduszy inwestycyjnych, tak jak to ma miejsce 

w Europie i na świecie, celem stworzenia mechanizmów zakupu 

dużych serii nowoczesnego taboru kolejowego – bezpiecznego, 

ekologicznego, przyjaznego pasażerom, przy jednoczesnym 

systematycznym wycofywaniu starego taboru. 

6.2.4. Stworzenie możliwości na wypracowanie wkładu własnego do 

nowych inwestycji taborowych, realizowanych przez samorządy, 

poprzez możliwość leasingu zwrotnego przez Pool Taborowy, już 

zakupionego i zmodernizowanego taboru z opcją jego utrzymania i 

serwisowania, bez względu na to kto jest jego producentem.  

6.2.5. Oddzielenie producenta od podmiotu udostepniającego tabor i 

nabywanie tylko sprawdzonych, niezawodnych konstrukcji 

cechujących się niskimi kosztami eksploatacji w ujęciu całkowitych 

kosztów życia pojazdu LCC. 

6.2.6. Stworzenie mechanizmów do budowy lokalnych punktów utrzymania 

taboru kolejowego opartych o model PPP (grunt od PKP 

SA/PLK/samorządu, pieniądze na budowę od inwestora prywatnego, 

spłata przez wieloletni wykup udziałów lub kontrakt utrzymaniowy). 

6.2.7. Wprowadzenie współfinansowania ze środków funduszu ochrony 

środowiska ekologicznych punktów mycia, odfekalniania i sprzątania 

taboru kolejowego w tym nowoczesnych, tanich (bo powstających z 

prefabrykatów w 1-2 miesiące) myjni, wykorzystujących ekologiczne 

źródła energii (solary, geotermia, pompy ciepła, fotowoltaika oraz 

ekologiczne oczyszczalnie ścieków. Projekty standardowych 

konstrukcji lub rozwiązań technicznych mogłyby być sfinansowane z 

nadobrotowego programu badań i rozwoju lub innych podobnych 

źródeł. 
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6.3. Oczekiwane efekty 

6.3.1. Ograniczenie kosztów działalności eksploatacyjno-utrzymaniowej 

taboru pasażerskiego wykorzystywanego do realizacji przewozów 

pasażerskich o charakterze służby publicznej. 

6.3.2. Przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na zakup nowego taboru 

oraz poprawę oferty przewozowej – zwiększenie częstotliwości 

pociągów i poprawę dostępności komunikacyjnej. 

6.3.3. Podniesienie bezpieczeństwa technicznego, ekologicznego i 

bakteriologicznego kolejowych przewozów pasażerskich o 

charakterze regionalnym, poprzez zmianę filozofii procesów 

utrzymaniowych i wprowadzenie nowoczesnych systemów, 

urządzeń, procedur oraz środków w tym najbardziej wizerunkowym 

obszarze kolei – toalety etc. 

6.3.4. Wyeliminowanie z rynku nierzetelnych (nieuczciwych) producentów 

taboru kolejowego, wchodzących w korupcyjne układy z 

zamawiającym lub dostarczających pojazdy kolejowe tanie w zakupie 

ale niskiej jakości z wysokimi kosztami utrzymania i zapisami 

umownymi o wyłączności ich utrzymania na 30 lat – łamiąc w ten 

sposób przepisy unijne o dofinasowaniu ze środków pomocowych i 

powodując drastyczny, nieuzasadniony wzrost kosztów 

funkcjonowania sytemu przewozów.  

6.3.5. Stworzenie instrumentów gwarantujących pracę lub zmianę 

kwalifikacji przez pracowników kolejowych, bez względu na rozwój 

sytuacji rynkowej – pojawianie się nowych przewoźników (samorząd 

może zapisać iż nowy przewoźnik jest zobowiązany zatrudnić 

określoną liczbę osób z danej z agencji pracy wydzielonej z obecnej 

spółki Przewozy Regionalne. 

6.3.6. Promowanie i wspieranie producentów dostarczających nowoczesny 

ekonomiczny i niezawodny tabor kolejowy poprzez zakupy długich 

serii taboru kolejowego – powstanie wielu nowych miejsc pracy. 

6.3.7. Stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych do szybkiej 

i gruntownej wymiany starego taboru na nowy przy racjonalnym 

koszcie ich codziennej eksploatacji wg modeli sprawdzonych od lat w 

Europie i na świecie. 

6.3.8. Znacząca poprawa komfortu podróży i bezpieczeństwa przewozów 

pasażerskich poprzez stosowanie nowego taboru. 

6.3.9. Pobudzenie krajowego przemysłu do dostarczania nowoczesnego 

taboru kolejowego w długich seriach – budowa innowacyjnej 

gospodarki opartej o wieloletnie tradycje w budowie taboru 

kolejowego, utworzenie setek nowych miejsc pracy w firmach 

dostarczających komponenty dla kolei, rozbudowa krajowego 

potencjału firm produkujących na rzecz kolejnictwa. 

6.3.10. Stworzenie mechanizmów umożliwiających sprostanie wymaganiom 

IV Pakietu kolejowego w zakresie organizowania otwartych 
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przetargów na świadczenie usług kolejowych przewozów 

pasażerskich o charakterze służby publicznej oraz obowiązku 

udostępniania taboru kolejowego do tych przetargów. 

6.3.11. Stworzenie kompromisowych rozwiązań godzących oczekiwania 

samorządów do posiadania własnych spółek kolejowych z 

zapewnieniem gwarancji pracy pracownikom spółki Przewozy 

Regionalne poprzez ich wynajem do spółek oraz zagwarantowanie 

należytego poziomu bezpieczeństwa realizacji przewozów, szkolenia 

pracowników i zgodnego z rosnącymi wymaganiami poziomu 

utrzymania taboru kolejowego. 

6.3.12. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających budowę 

nowoczesnych ekologicznych zapleczy utrzymaniowo-naprawczych 

oraz profesjonalnych myjni i punktów utrzymania czystości taboru 

kolejowego z zachowaniem bezpieczeństwa pracy personelu 

sprzątającego i utrzymaniowego oraz ochrony środowiska 

naturalnego. 


