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Szanowni Czytelnicy!
Niniejsza publikacja, tak jak wcześniejszy numer Przeglądu Komunikacyjnego, jest pokłosiem ogólnopolskiego
seminarium naukowego „Regulacja w sektorze kolejowym
i jej sądowa kontrola” , które zostało zorganizowane we
Wrocławiu w dniu 6 czerwca 2014 r. przez Zakład Prawa
Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego” (nr DEC-2013/08/A/
HS5/00642). W konferencji wzięli udział przedstawiciele doktryny prawa gospodarczego, praktycy z Urzędu Transportu Kolejowego oraz studenci wrocławskich uczelni wyższych (m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Politechniki Wrocławskiej).
W wygłoszonych referatach zwrócono m.in. uwagę na fakt, że w demokratycznym
państwie prawnym działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jest
koherentnie sprzężona z powinnością przestrzegania oraz wdrażania przez ten organ
fundamentalnych zasad związanych z wolnością gospodarczą. Właśnie po to, by w
sposób prawidłowy funkcjonowało przestrzeganie tych istotnych dla funkcjonowania państwa zasad, działalność Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego poddana jest
kontroli sądu, która jest uruchamiana na wniosek podmiotów, do których skierowano
decyzję. Kontrola sądu pozytywnie wpływa na ograniczenie nieprawidłowości pojawiających się w przedmiotowym sektorze. Niezależny sąd może zapewnić realizację zasady
uczciwej konkurencji i tym samym wpływać na rozwój gospodarki. Na uwagę zasługuje
fakt, że referaty wygłoszone były przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki, co dodatkowo świadczy o randze przeprowadzonego dyskursu naukowego.
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Streszczenia artykułów recenzowanych
Strona 6

Strona 13

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
kolejowego i jej sądowa kontrola
Wojciech Szydło

Bezpieczeństwo w branży kolejowej
Agata Burnat, Barbara Gradzik

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym reguluje procedury udzielania zamówień oraz zawierania umów
o świadczenie usług użyteczności publicznej
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu kolejowego. Umowa ta
zawierana jest przez organizatora publicznego
transportu zbiorowego, najczęściej będącym
jednostką samorządu terytorialnego, z operatorem, którym może być albo samorządowy zakład budżetowy albo przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie przewozu osób. Wyboru operatora, organizator dokonuje w trybach przetargowych
uregulowanych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych
oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o
koncesji na roboty budowlane lub usługi albo
też, z pominięciem procedur przetargowych, w
trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia
publicznego uregulowanego. Artykuł przedstawia analizę trybu bezpośredniego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie
usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu kolejowego, w kontekście
nie tylko przepisów prawa polskiego, ale także
prawa unijnego, z uwzględnieniem konieczności stosowania podstawowych zasad Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zasad z
nich wyprowadzonych, w tym zwłaszcza zasady
przejrzystości.
Słowa kluczowe: Publiczny transport zbiorowy;
Publiczny transport kolejowy; Przewóz osób; Zasada przejrzystości; Umowa o świadczenie usług
transportu zbiorowego; Bezpośrednie zawarcie
umowy

Strona 10
Prywatyzacja PKP Energetyka S.A.
– czy spółka powtórzy sukces PKP Cargo S.A.?
Michał Partykowski, Marcin Słowikowski
Artykuł omawia ostatnie wydarzenia związane z
procesem prywatyzacji Grupy PKP: prywatyzację PKP Cargo S.A. i zbliżającą się prywatyzację
PKP Energetyka S.A. Autorzy przedstawiają proﬁle działalności obu spółek. Dokonują ich analizy ﬁnansowej. Przedstawiają ponadto szanse
i zagrożenia stojące przed PKP Energetyka S.A.
We wnioskach autorzy oceniają szanse PKP
Energetyka S.A. na udaną prywatyzację z punktu widzenia potencjalnego inwestora.
Słowa kluczowe: Prywatyzacja; Transport kolejowy

W ostatnich latach doszło do znacznego rozwoju systemów bezpieczeństwa na kolei. Bezpieczniej jest zarówno na dworcach, jak i w
pociągach. Artykuł przedstawia zabezpieczenia
stosowane w branży kolejowej od strony technicznej oraz prawnej. Uwzględnia przy tym rozwiązania stosowane w innych państwach.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo; Infrastruktura
kolejowa; Dworzec kolejowy; Przewoźnik kolejowy

Strona 16
Koleje kluczem do amerykańskiej potęgi
(analiza historycznych początków oraz
wkładu kolei w rewolucję przemysłową
w Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem
Land Grants)
Piotr Włuczkowski
W artykule przedstawiono jak – z historycznego
punktu widzenia – rozwój kolei wpłynął na rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Według autora to właśnie koleje były jednym z
kluczowych elementów mocarstwowości USA.
Podkreślona została specyﬁka Stanów Zjednoczonych pod względem prawnym, a także podejście samych Amerykanów do nowych technologii oraz szans, które ze sobą niosły. Nie bez
komentarza zostały także aspekty polityczne czy
prawne. Szczególną uwagę poświęcono aktom
rządowym Land Grants, polegającym na rozdawnictwie ziemi. Ukazano zalety i wady tego
kontrowersyjnego z dzisiejszego punktu widzenia działania, a także wysunięto wniosek, na
podstawie którego można stwierdzić, czy Land
Grants były zbytkiem czy może koniecznością.
Słowa kluczowe: Kolej; Rewolucja przemysłowa;
Lokomotywa parowa; Spółki kolejowe

Strona 19
Jaki jest prawdziwy wizerunek Polskich Kolei
Państwowych?
Michał Stencel
Artykuł porusza zagadnienie wizerunku Polskich
Kolei Państwowych S.A., który trudno jednoznacznie określić. Wynika to z faktu, że obraz
przedsiębiorstwa jest inaczej kreowany przez zarząd PKP S.A., a odmiennie przez media i opinię
publiczną. Tekst opiera się na analizie sprawozdań ﬁnansowych Grupy PKP oraz na wynikach
badań przeprowadzonych przez Autora metodą
CAWI. Na początku przestawione są kluczowe
zmiany i inwestycje podjęte przez PKP S.A. na
przestrzeni ostatnich latach, z uwzględnieniem
ich wpływu na wizerunek Spółki. Następnie

autor dokonuje interpretacji wyników przeprowadzonych badań oraz analizuje inne raporty
opisujące sytuację polskiego kolejnictwa. W
toku rozważań przedstawiane są także opinie
ekspertów i ich ocena podjętych inwestycji oraz
proponowane zmiany, które mogłyby wpłynąć
pozytywnie na sytuację całego sektora kolejowego.
Słowa kluczowe: Wizerunek spółki; Gospodarka
wolnorynkowa; Infrastruktura kolejowa; Pendolino; Tabor kolejowy; Infrastruktura kolejowa

Strona 23
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania
Polskich Kolei Państwowych S.A.
Tomasz Grelich
Celem artykułu jest analiza ekonomicznych
podstaw działalności Polskich Kolei Państwowych S.A. Badaniom szczególnie poddano raporty ﬁnansowe Spółki oraz raporty Najwyższej
Izby Kontroli na jej temat. W toku rozważań
przedstawiono również obecną sytuację PKP
S.A. oraz innych kolei państwowych na świecie,
w ujęciu historycznym oraz w kontekście modeli
rozwoju gospodarczego (równomiernego i nierównomiernego). Ponadto w artykule opisano
problem dotacji polskich kolei. Na podstawie
najefektywniejszych przykładów wykorzystania
transportu szynowego na świecie wskazano obszary z potencjałem do rozwoju PKP S.A.
Słowa kluczowe: Polskie Koleje Państwowe S.A.;
Grupa PKP; Transport kolejowy; Dotacje; Raport
Najwyższej Izby Kontroli; Historia gospodarcza;
Modele rozwoju ekonomicznego; Koleje towarowe;
Koleje szybkiego ruchu; Metro

Strona 25
Przejazdy koleją po Polsce w 2011 r. porównanie według kategorii pociągów
Sławomir Goliszek
Opracowanie przedstawia prędkości podróży
pociągami po Polsce wg różnych kategorii pociągów z 2011 r. W artykule wydzielono cztery
kategorie pociągów jak: ekspresy (kwaliﬁkowane), pospieszne (kwaliﬁkowane), osobowe dalekobieżne (kwaliﬁkowane) , osobowe. Analizowane czasy przejazdu pomiędzy stacjami różnych
kategorii pociągów, jak również informacje o
odległościach między nimi pochodzą z internetowego rozkładu jazdy, który obowiązywał
od 01.06. do 31.08.2011 roku. Dzięki pozyskanej
informacji stworzono macierz przejazdów kolejowych, z wartościami czasu i odległości, co
posłużyło do obliczeń średnich prędkości na
poszczególnych odcinkach.
Słowa kluczowe: Przejazdy koleją; Pociągi ekspresowe; Dalekobieżne; Pospieszne; Osobowe.

Publikacja powstała w ramach projektu badawczego pt. „Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/A/HS5/00642
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Direct conclusion of a contract for the provision of public rail transport services and
judicial control
Wojciech Szydło

Safety in the rail industry
Agata Burnat, Barbara Gradzik

The Public Mass Transit Act of 16 December
2010 regulates the procedures applied in
awarding tenders and concluding contracts
for the provision of public use services in respect of public mass transit, which includes
rail transport. Such a contract is concluded
between the organizer of public rail transport,
which is most often a local governmental authority, and the operator, which can be either
a local government budgetary entity or an
enterprise licensed to conduct commercial
activity involving passenger transport. The
selection of an operator is performed by the
organizer pursuant to the tender proceedings
regulated in the Public Procurement Act of
29 January 2004, as well as the Construction
Works and Services Concession Act of 9 January 2009, bypassing tender proceedings and
directly awarding a regulated public procurement contract. The article presents an analysis
of the regulated public procurement contract
mode as relates to the provision of public use
services in the form of public rail transport, in
the context of EU regulations and with regard
to the necessity of applying the fundamental
rules of the Treaty on the Function of the European Union and the principles derived from
them, with special emphasis on the principle
of transparency; Polish regulations will also be
included in the analysis.
Keywords: Public mass transit; Public rail transport; Passenger transport; Principle of transparency; Contract for the provision of mass transit

Page 10
Privatization of PKP Energetyka S.A.
– will the company repeat the success of
PKP Cargo S.A.?
Michał Partykowski, Marcin Słowikowski
The article discusses events associated with
the privatization of the PKP Group: privatization of PKP Cargo S.A. and the nearing privatization of PKP Energetyka S.A. The authors
present the operational proﬁles of both companies as well as engage in a ﬁnancial analysis.
They additionally present the opportunities
and threats facing PKP Energetyka S.A. The
authors’ conclusions contain an assessment
of the chances that the privatization of PKP
Energetyka S.A. will be successful in the eyes
of potential investors.
Keywords: Privatisation; Rail transport

in interpretation of the conducted studies and
analyses other reports addressing the situation
of Poland’s rail network. Opinions by experts
on the new investments are also presented, as
well as proposals for changes that could have a
positive eﬀect on the entire rail sector.

Recent years have seen signiﬁcant developments in railway safety systems. Both train
stations and trains themselves are safer. The article presents some of the technical and legal
safeguards applied in the rail industry, and also
takes into account solutions applied in other
countries.
Keywords: Rail Infrastructure; Train station; Rail
carrier

Page 16
Rail the key to American prowess (an
analysis of the historical origins and
contribution of the railroad to the industrial revolution in the United States with
attention paid to the Land Grants)
Piotr Włuczkowski
The article presents a historical perspective
on how the development of rail transport
impacted the growth of the United States of
America. In the author’s view, rail transport
was a key element in the USA’s development
into a superpower. Emphasis is placed on
the speciﬁcity of American legal regulations
and the approach of Americans themselves
to new technologies and the opportunities
they bring. Remarks also address political and
legal aspects. Particular attention is given to
the Land Grants, legislation which handed out
land. The beneﬁts and drawbacks of what is today a controversial step are elaborated, as well
as a conclusion as to whether the Land Grants
were frivolous or necessary.
Keywords: Railway; Industrial revolution; Steam
locomotive; Rail companies

Page 19
What is the real image of the Polish State
Railways?
Michał Stencel
The article addresses the issue of the image of
Polish Stare Railways (Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP), which is diﬃcult to state deﬁnitively. This results from the fact that the image of
the company created by senior management
is diﬀerent from the one which results from
media reports and public opinion. The article is
based on analysis of ﬁnancial reports from the
PKP Group and the results of research conducted by the author using the CAWI method. At
the beginning, key changes and investments
undertaken by PKP in recent years are discussed, and their impact on the company’s image
is taken into account. Next, the author engages

Keywords: Image of the company; Free-market
economy; Rail infrastructure; Pendolino; Rolling
stock; Railway infrastructure

Page 23
Economic justification for the functioning of
Polish State Railways
Tomasz Grelich
The objective of the article is an analysis of
the economic foundations underlying the
operation of Polish State Railways (Polskie
Koleje Państwowe S.A., PKP). In particular, the
company’s ﬁnancial reports and reports about
the company released by the Supreme Audit
Chamber are examined and the present situation of PKP is elaborated alongside that of
other state rail companies, in both a historical
context and the economic growth model (balanced and imbalanced). In addition, issues of
state funding for the Polish rail sector are also
discussed. Examples of international best practices are cited in order to point out areas for
potential growth within Polish State Railways.
Keywords: Polish State Railways; Polskie Koleje
Państwowe S.A.; PKP Group; Rail transport; State
aid; Supreme Audit Chamber report; Economic
history; Model of economic growth; Cargo rail;
Fast rail; Underground.

Page 25
Journeys by rail in Poland in 2011comparison by category of trains
Sławomir Goliszek
Study shows speed of train travel in Poland
according to the diﬀerent categories of trains
2011 data comes from 2011, as originally were
used to project the TRACC. The article has four
categories of trains as: coﬀee, fast, personal,
personal commuter. Analyzed the journey
times between diﬀerent categories of trains,
as well as information about the distances
between them are derived from the online timetable, which was in force from applied from
01.06. to 31.08.2011 of the yeear. Thanks to
information obtained by a matrix of railroad,
with the values of time and distance, as used
in the calculation of the average speed on the
individual episodes.
Keywords: Rides on train; Long-distance; Express
train; Personal train.
Translation: the Author
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Porozumienie PKP z władzami
Zakopanego ws. dworca
Gazeta Krakowska, 27.11.2014
Jarosław Bator, członek zarządu PKP S.A. poinformował, że spółka podpisała porozumienie z
Urzędem Miasta Zakopane w sprawie modernizacji zabytkowego dworca kolejowego w tym
mieście. - Porozumienie jest pierwszym krokiem
do rozpoczęcia modernizacji obiektu. Prace przy
remoncie zabytkowego dworca mogą się rozpocząć najwcześniej za pół roku i potrwają około 14
miesięcy – poinformował Bator (...). Zakopiański
dworzec zbudowano w 1899 r. dzięki staraniom
hrabiego Władysława Zamoyskiego.

Pendolino mogą pojechać 200 km/godz.
PKP IC mają Certyfikat Bezpieczeństwa
w całości
pr, Rynek Kolejowy, 28.11.2014
PKP Intercity otrzymały dziś od Urzędu Transportu Kolejowego Certyﬁkat Bezpieczeństwa, dzięki
któremu jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który może jeździć z prędkościami powyżej
160 km/godz. – Już w połowie grudnia tego roku,
do Krakowa i Katowic pojedziemy z prędkością
200 km/h, a podróż zajmie około 2,5 godziny. W
kolejnych latach, wraz z podnoszeniem parametrów infrastruktury, będziemy jeszcze przyspieszać – informuje biuro prasowe PKP IC w komunikacie. Dokument otrzymany dziś z UTK przez PKP
IC to rozszerzona Część B Certyﬁkatu Bezpieczeństwa, umożliwiającą rozpędzenie się Pendolino
do prędkości powyżej 160 km/godz. Wcześniej,
19 listopada, PKP IC otrzymały z UTK zatwierdzoną rozszerzoną Część A Certyﬁkatu. Rozszerzenie
Certyﬁkatu wynika z faktu, że do tej pory Certyﬁkat Bezpieczeństwa, cz. A nr PL1120100037 i
część B nr PL1220100039, które miały PKP Intercity, uprawniał do prowadzenia przewozów z prędkością nie większą niż 160 km/godz. Tak późne
załatwienie sprawy wynika z faktu, że dopiero 25
lipca br. weszło w życie stosowne rozporządzenie,
pozwalające na prowadzenie w Polsce ruchu kolejowego z prędkościami powyżej 160 km/h. To
pozwoliło najpierw na zaktualizowanie przez PKP
IC wewnętrznych instrukcji (i ich zaakceptowanie
przez UTK), a następnie, do złożenia, w dniu 16
września, wniosku do UTK o zmianę Certyﬁkatu
Bezpieczeństwa w części A, tak aby uwzględniał
on również wykonywanie przewozów pasażerskich kolejami dużych prędkości. Zgodnie z przepisami, dopiero z chwilą uzyskania zmiany Certyﬁkatu Bezpieczeństwa w części A, spółka mogła
złożyć wniosek o zmianę Certyﬁkatu w części B.
W nowym rozkładzie jazdy, do prędkości 200 km/
godz. będzie przystosowane 85 km tras spośród
976 km, na których pojawią się Pendolino (będzie
to fragment CMK pomiędzy Zawierciem i Olszamowicami), czyli ok. 9% długości tras, po których
kursować będą EIC Premium. PKP PLK zapewniają, że w rozkładzie 2015/16 ten odsetek wzrośnie
mniej więcej do jednej trzeciej.

Ruszyło międzynarodowe połączenie
tramwajowe Szwajcaria – Niemcy
Łukasz Pastor, Artur Bogdanowicz, Transport-Publiczny.pl, 17.12.2014
Linia nr 8, po której od lat tramwaje woziły pasażerów na terenie Bazylei, została wydłużona do
niemieckiego miasta Weil nad Renem. Od kilku
dni po linii kursują już tramwaje. Jest to jedna z
nielicznych międzynarodowych linii tramwajowych. Oﬁcjalne otwarcie linii nastąpiło 14 grudnia. W ramach projektu dobudowano łącznie
2,8 km linii tramwajowej, biegnącej z dzielnicy
Kleinhüningen po stronie szwajcarskiej do miasta
Weil nad Renem po stronie niemieckiej. Dobudowany odcinek linii na terenie Szwajcarii ma dwa
przystanki, a po stronie niemieckiej - trzy. Projekt
koordynował związek transportu miejskiego Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) w Bazylei. Z okazji
uruchomienia linii, mieszkańcy obu miast mogli
korzystać z darmowych przejazdów, zarówno
nowoczesnym taborem, jak i zabytkowymi tramwajami, które w Bazylei są nieprzerwanie od 1895
roku. Projekt został sﬁnansowany z kilku źródeł,
m. in.: z budżetów obu miast, ze środków landu
Badenia-Wirtembergia oraz z pieniędzy BVB. Do
projektu dołożyła się również Unia Europejska,
ponieważ jest to projekt transgraniczny. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przekazano na ten cel milion euro. Całkowity
koszt projektu to równowartość około 86,5 mln
euro.

Szczecin z S-Bahnem. Województwo
zrealizuje kolej metropolitalną

pierwszego chcemy odtworzyć połączenia pasażerskie na linii Szczecin – Trzebież poprzez Police,
a także skomunikować ze Szczecinem Stargard
Szczeciński, Gryﬁce oraz Goleniów, czyli najważniejsze ośrodki satelickie – mówi Dróżdż. W drugim etapie przewidziana jest budowa łącznicy, by
przybliżyć kolej do osiedla Chemik w Policach, na
którym mieszka 30 tys. osób i przeorganizowanie
komunikacji miejskiej w tym mieście.

PKP SA: Pierwszego dnia z EIC Premium
skorzystało 6 tysięcy pasażerów
InfoRail, 15.12.2014
Ponad 6 tysięcy pasażerów pojechało pierwszego
dnia pociągami Express Intercity Premium –poinformowały PKP SA. Na dziś PKP Intercity sprzedało
ok. 61 tys. biletów na Pendolino. Zdaniem PKP SA
pasażerowie docenili atrakcyjne czasy przejazdu i
wysoki komfort w pociągu. Mimo poniedziałkowych korków na drogach i mgieł na lotniskach,
pociągi EIP jeżdżą zgodnie z rozkładem. Dalej w
komunikacie prasowym czytamy, że wielu podróżnych było wczoraj zaskoczonych, że ze stolicy nad morze można dotrzeć już w niecałe trzy
godziny. Bezkonkurencyjna, zdaniem PKP, jest podróż do Wrocławia, która trwa niewiele ponad 3,5
godziny. Do Krakowa i do Katowic natomiast po
raz pierwszy w historii rejsowe pociągi pojechały
200 km/h. Pociągi Pendolino pokonały dotychczas ponad 10 tysięcy kilometrów. Pasażerowie
kupili już ok. 61 tys. biletów na przejazdy EIP. Dziś
PKP Intercity oferuje podróżnym 23 połączenia
pociągami Express Intercity Premium.

Ekspansja S-Bahn w Szwajcarii

wu, Transport-publiczny.pl, 28.11.2014

Railway Gazette, 18.12.2014

Aglomerację szczecińską spiąć ma kolej miejska.
Województwo czeka teraz na studium wykonalności, które zakończy etap koncepcyjny – pod
koniec przyszłego roku mogą ruszyć przetargi na
tabor i remont dworców. O projekcie opowiada
Wojciech Dróżdż, wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego, który był gościem tegorocznego Kongresu Transportu Publicznego.
Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej
nabiera powoli kształtów. – My, jako marszałkowie, walczyliśmy o nią od początku poprzedniej
kadencji, czyli 2007 r. Wtedy nie udało nam się
przekonać ani prezydenta, ani Szczecińskiego
Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego, żeby
taką koncepcję zrealizować. Teraz z całą stanowczością mogę powiedzieć, że będzie to realizowane – mówi Wojciech Dróżdż, wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego. Jak dodaje, to kluczowa inwestycja dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego (SOM), pozwalająca
na dobre skomunikowanie 800 tys. mieszkańców na dosyć rozległym obszarze. Na początku
ma zostać uruchomiona linia pilotażowa między
dworcem Szczecin Głównym a dworcem Szczecin Niebuszewo – w głąb miasta będą przedłużone istniejące połączenia. – W ramach etapu

Koleje szwajcarskie SBB rozpoczęły prace związane z poprawą przepustowości pomiędzy Genewą i Lozanną. Ogłaszając 22 listopada rozpoczęcie projektu „ Leman 2030” o wartości 3 mld
CHF, przedstawiciele SBB oznajmili, że ruch na
trasie wzdłuż brzegów Jeziora Genewskiego ma
podwoić się, by osiągnąć poziom 100 000 przejazdów dziennie w roku 2030. Prace obejmują
ułożenie czwartego toru na odcinku pomiędzy
Renens i Lozanną, wydłużanie peronów, żeby
mogły obsługiwać pociągi o długości 400 m, oraz
poprawę przepustowości w Lozannie, Renens i
Genewie Cornavin, gdzie projekt styka się z budowanym obecnie połączeniem średnicowym
CEVA. Rozpoczęcie prac oznacza zakończenie
pięcioletniego okresu planowania, liczonego od
czasu wstępnej umowy na ﬁnansowanie między
kantonami Vaud i Genewa w grudniu 2009. Większość kwoty zapewni rząd centralny, na mocy referendum z lutego 2014. Niecały tydzień później
zuryski związek taryfowy ZVV przedłożył rządowi
federalnemu plany dalszego etapu rozwoju szybkiej kolei miejskiej. Również te zadania mają być
odpowiedzią na prognozowany znaczny wzrost
liczby podróżnych do roku 2030. Do większych
elementów tego projektu należy przykładowo
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tunel Brüttener, łączący dolinę Glatt i Winterthur.
W zależności od trasowania, może mieć on nawet
10 km długości.

Przewozy Regionalne po nowemu:
promocje biletowe, inwestycje kolejowe
i nowe połączenia
Marcin Bereszczyński, Dziennik Łódzki, 10.12.2014
Łódzki Oddział Przewozów Regionalnych po
raz pierwszy ułożył rozkład jazdy na podstawie
konsultacji społecznych. Wejdzie on w życie od
14 grudnia. Łódzki Oddział Przewozów Regionalnych uruchomi w nowym rozkładzie jazdy
163 pociągi. Obecnie wysyła ich w trasę 186.
Zmniejszenie liczby kursów jest spowodowane
faktem, że nowe linie otwiera Łódzka Kolej Aglomeracyjna, przejmując połączenia od Przewozów
Regionalnych. Spółka PR uruchomi od 14 grudnia
nowe połączenia z Koluszek do Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna. To o cztery połączenia
więcej niż obecnie. Utrzymana zostanie oferta
połączeń Łódź Kaliska-Warszawa Wschodnia (...).

Kraków. Rusza kolej aglomeracyjna.
Późno i do tego z przesiadką
Piotr Rąpalski, Gazeta Krakowska, 10.12.2014
Niemal rok później niż planowano ruszą pierwsze pociągi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dojadą jednak tylko z Wieliczki do Krakowa (w 23
minuty), bo dalsza część pierwszej linii SKA, do
Balic, jest ciągle w budowie. Przez opóźnienia w
modernizacji torów pierwsza linia Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej będzie otwarta tylko między
Wieliczką a Krakowem. By dotrzeć do Zabierzowa i Oświęcimia, trzeba będzie się przesiąść Co
więcej - podróżni, którzy jeżdżą np. do pracy w
biznes parku w Zabierzowie, będą musieli się
przesiadać na Dworcu Głównym w Krakowie z
pociągów nowej spółki Koleje Małopolskie do
składów Przewozów Regionalnych. Do tej pory
mieli bezpośrednie połączenie (...).

Największy kontrakt Newagu w 2014
roku podpisany – Impulsy dla Kolei
Mazowieckich
Newag, Rynek Kolejowy, 28.11.2014
W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na
dostawę 12 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 257 mln zł brutto.
Oprócz dostawy pojazdów umowa gwarantuje
świadczenie usług serwisowych, dostawę pakietu pozderzeniowego, a także przeszkolenie
pracowników przewoźnika. Pierwsze Impulsy
przekazane zostaną Kolejom Mazowieckim już
w II kwartale 2015 r. Nowoczesne Impulsy, które
wyjadą na tory w barwach Kolei Mazowieckich,
to pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne
o wydajnym, energooszczędnym napędzie i wysokim standardzie wykończenia wnętrz. Każdy
z zamówionych składów będzie mieć po 206

miejsc siedzących w układzie otwartym oraz po
325 miejsc stojących. Dla pasażerów przewidziano szereg udogodnień; każdy z pojazdów wyposażony będzie w klimatyzację, wi-ﬁ, gniazdka
elektryczne, system informacji pasażerskiej oraz
intercom. Przewidziano także dodatkową przestrzeń na większy bagaż. – Jest to największy
kontrakt, jaki podpisałem w tym roku. Za rok o
tej porze Koleje Mazowieckie dysponowały będą
12 nowoczesnymi Impulsami – powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Newag. – Dodam, że
będą to pierwsze pięcioczłonowe Impulsy 45WE
wyprodukowane w Newagu. Dzięki tej umowie
rozszerzamy nasze portfolio produktowe – mówił Konieczek. Duży nacisk położono na wygodę
podróżowania osób niepełnosprawnych. Oprócz
specjalnie przystosowanych miejsc dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich,
do dyspozycji będą urządzenia ułatwiające
wjazd do pociągu oraz specjalnie przystosowane
toalety. Dla osób podróżujących z małymi dziećmi dostępny będzie przewijak (...). Pociągi będą
mogły rozwijać prędkość do 160 km/h. Pierwsze
pojazdy wyjadą na tory w II kwartale 2015 r. i zostaną włączone do obsługi pasażerów na jednej
z linii, gdzie potoki podróżnych są największe, tj.
linii nr 1. Koszt zamówienia to ponad 257 mln zł
brutto.

Bombardier dostarczy Flexity
dla Wiednia
InfoTram, 01.12.2014
Bombardier wygrał przetarg na dostawę od 120
do 150 tramwajów Flexity dla Wiednia. Zastąpią
one na torowiskach austriackiej stolicy wagony
typu E2. Nowe pojazdy zostaną przekazane w
latach 2018 –2026. Całkowita wartość umowy to
562 milionów euro. Flexity Bombardiera w Wiedniu to nowość. Dotychczas tramwaje dla miasta
dostarczał głównie Siemens. Były to wagony typu
ULF. Zamówienie obejmuje nie tylko dostawę
wagonów, ale także usługę serwisową. Każdy z
nowych pojazdów będzie miał 34 m długości i
zabierze na swój pokład 211 pasażerów. Wagony
Flexity są eksploatowane na całym świecie, w tym
m.in. w Polsce. Jeżeli chodzi o Austrię można je
spotkać w Linzu, Grazie i Innsbrucku. Teraz dołącza także Wiedeń.

Sosnowiec ma szansę na 17 km
porządnych dróg rowerowych
Piotr Purzyński, Gazeta Wyborcza Sosnowiec,
28.11.2014
Za nieco ponad 148 tys. zł dąbrowska ﬁrma Reno-Bud przygotuje projekt budowy 17 km ścieżek
rowerowych, które połączą małe centra przesiadkowe w Sosnowcu. Budowa ścieżek, jak już informowaliśmy, jest częścią projektu, który obejmuje
zakup przez PKM Sosnowiec kilkudziesięciu niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów
oraz powstanie przy niektórych przystankach
małych centrów przesiadkowych. Przy tych ostat-

nich kierowcy i rowerzyści mają mieć możliwość
zostawienia aut i rowerów, by w dalszej podróży
korzystać z komunikacji miejskiej. Na ścieżki miasto chciałoby wydać około 5 mln zł. Za tę kwotę
budowane byłyby nowe i modernizowane istniejące drogi rowerowe (...).

Dworzec stoi, ale pasażerowie będą
czekać na autobus na mrozie
Małgorzata Moczulska, Gazeta Wrocławska,
28.11.2014
Dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku
otwarte zostanie budowane od trzech lat Centrum Przesiadkowe w Świdnicy. Konkretnej daty
nikt nie chce podać, ale najwcześniej będzie to
koniec marca. A to oznacza, że pasażerowie kolejną już zimę spędzą marznąc na prowizorycznych
przystankach przy ulicy Parkowej. Dworzec stoi,
ale pasażerowie będą czekać na autobus na (...).
Urzędnicy bezradnie rozkładają ręce i podkreślają, że wykonawca ma problem z budową tunelu.
Po odsłonięciu przęseł nad torami kolejowymi,
okazało się bowiem, że istniejąca konstrukcja
stalowa nie spełnia warunków bezpieczeństwa
użytkowania, a jej naprawa jest nieopłacalna. To
wprowadziło sporo zmian, które musiał uwzględnić zarówno projektant, jak i wykonawca. Dodatkowo pojawiły się komplikacje związane z
montażem torów. (...). Budowa nowoczesnego
centrum przesiadkowego będzie kosztować
ponad 21 mln zł, z czego prawie 14 mln zł ma
pochodzić ze środków unijnych. Powstaje ono
na bazie wyremontowanego kilka lat temu za
ponad 7 mln zł zabytkowego budynku dworca
kolejowego i zupełnie nowego - autobusowego.
Oba dworce mają zostać połączone, dzięki czemu
podróżni będą mogli korzystać z transportu zbiorowego. Wyremontowana została ulica Kolejowa,
powstały nowe miejsca parkingowe oraz zadaszona wiata przy stanowiskach odjazdu.

Zmiany w komunikacji miejskiej.
Autobusy pojadą do taktu
Krzysztof Łakwa, Gazeta Wyborcza Kielce,
3.12.2014
Odjazdy w określonych odstępach czasu mają
sprawić, że krócej czekać się będzie na autobus,
a i obłożenie kursów rozłoży się równomiernie.
To jedna z głównych planowanych zmian w kieleckiej komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie
sprawdziło się w wielu polskich miastach. - Pasażerom będzie łatwiej - zapowiadają urzędnicy (...).
Najprawdopodobniej na pierwszy rzut pójdzie
jedna z najpopularniejszych w mieście - linia nr
34, gdzie taktowanie może zacząć obowiązywać już od stycznia. W planach ZTM jest również
wprowadzenie tego rozwiązania na równie popularnych liniach 35 oraz 46 (...).

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu kolejowego i jej sądowa kontrola
Wojciech Szydło
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Umowa o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu kolejowego
Zasady organizacji oraz funkcjonowania
przewozu osób w publicznym transporcie
zbiorowym w sposób kompleksowy unormowane zostały w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze
zm., dalej: ustawa). Regulacja ta, realizując
unijne rozporządzenie nr 1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu publicznego (dalej: rozporządzenie) [1], w sposób
szczegółowy określa procedury udzielania
zamówień oraz zawierania umów o świadczenie usług użyteczności publicznej w
zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem kolejowego
transportu pasażerskiego [2].
W sektorze transportu kolejowego organy administracji publicznej zawierając
umowy o świadczenie usług publicznych
z podmiotami prywatnymi, powierzają im wykonywanie usług kolejowego
transportu zbiorowego, polegających na
wykonywaniu pasażerskich przewozów
kolejowych [3]. Taka umowa zawierana
jest pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego.
Organizatorem publicznego transportu
zbiorowego, zapewniającym jego funkcjonowanie na danym obszarze, jest właściwa
jednostka samorządu terytorialnego albo
minister właściwy do spraw transportu
(por. art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy). Operatorem
publicznego transportu zbiorowego jest
zaś samorządowy zakład budżetowy lub
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego

umowę o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, na
linii komunikacyjnej określonej w umowie
(por. art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy), świadczący
publiczne usługi transportu zbiorowego, o
charakterze użyteczności publicznej, związane z wykonywaniem przewozu (por. art.
4 ust. 1 pkt 24 ustawy).
Powierzenie w drodze umowy przez organ administracji publicznej innemu podmiotowi wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
przewozu, określić można jako prywatyzację zadań publicznych [4], w ramach której sfera wykonywania zadań publicznych
staje się obszarem współpracy podmiotów
państwowych i niepaństwowych (w tym
podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą) [5]. Polega on na odstąpieniu od wykonywania zadań publicznych
przez podmioty administracji publicznej,
działające w formach prawa publicznego,
i przejmowaniu tych zadań właśnie przez
podmioty niepubliczne na zasadach i w
formach właściwych prawu prywatnemu
[6]. Jest to zatem swego rodzaju proces
odpaństwowienia i dekomunalizacji, polegający na wzroście zakresu podmiotów
realizujących zadania administracji publicznej, z równoczesnym powstaniem
nowych, bardziej elastycznych powiązań
ekonomicznych [7]. Taka umowna współpraca pomiędzy podmiotami administracji
publicznej a przedsiębiorcami pozwala na
łączenie wiedzy, doświadczenia i kapitału
publicznego z wiedzą, doświadczeniem i
kapitałem prywatnym.
Organizator publicznego transportu
zbiorowego może jednak nie decydować
się na ową prywatyzację, realizując przewozy w ramach publicznego transportu
zbiorowego w formie samorządowego
zakładu budżetowego [8]. Samorządowymi zakładami budżetowymi są takie
jednostki organizacyjne sektora ﬁnansów
publicznych, które odpłatnie wykonują
wyodrębnione zadania, pokrywając koszty
swej działalności z przychodów własnych
lub otrzymując pewne dotacje z budżetu samorządu. Jednostki te nie posiadają
odrębnej od macierzystej jednostki samorządu terytorialnego podmiotowości

prawnej, działając jako niesamoistne formy
organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej, w ramach osobowości prawnej
owej jednostki samorządu terytorialnego
– por. art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z
2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) [9].
Prywatyzacja zadań w zakresie transportu zbiorowego może przybrać zaś
charakter funkcjonalny, gdy organizator
zawiera umowę z operatorem będącym
podmiotem zewnętrznym (przedsiębiorcą), organizacyjny, gdy organizatorem
jest podmiot wewnętrzny (samorządowa
spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością [10]), w którym organizator
posiada 100 % akcji lub udziałów lub też
mieszany:
funkcjonalno-organizacyjny,
w którym organizator posiada akcje lub
udziały wraz z podmiotem zewnętrznym
[11]. Usługi w zakresie transportu pasażerskiego, z uwagi na fakt istniejącego interesu publicznego w ich świadczeniu, nie są
zatem realizowane na normalnych zasadach komercyjnych.
Niezależnie od rodzaju formy organizacyjno-prawnej w jakiej operator publicznego transportu zbiorowego wykonuje
usługi przewozu, zawsze zawierana jest
pomiędzy nim a organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowa o
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego. Różny może być
jedynie tryb wyłonienia operatora usługi
przewozu przez organizatora. Organizator ma bowiem możliwość dokonania
wyboru operatora w trybach przetargowych uregulowanych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009
roku o koncesji na roboty budowlane lub
usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) albo
w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia publicznego uregulowanego w art.
22 ustawy, z pominięciem procedur przetargowych. Ten ostatnio wymieniony tryb
możliwy jest do zastosowania jedynie, gdy
świadczenie usług publicznego transportu
zbiorowego będzie wykonywane w transporcie kolejowym.
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Bezpośrednie udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie transportu kolejowego
Możliwość bezpośredniego udzielenia zamówienia publicznego w zakresie transportu kolejowego wydaje się budzić w
praktyce pewne kontrowersje, zwłaszcza
w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej (UE). Rozszerzający się ciągle zakres zastosowania prawa UE w dziedzinie
zamówień publicznych, w tym także obowiązek poszanowania zasad ogólnych UE,
sprawia że bezpośrednie udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych
w zakresie transportu kolejowego może
zostać uznane za naruszenie prawa UE
[12]. Celem dyrektyw wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych [13], koordynujących krajowe procedury w dziedzinie udzielania zamówień publicznych
na roboty budowlane, dostawy i usługi,
jest bowiem otwarciem zamówień publicznych na konkurencję poprzez szczegółową regulację owych procedur, które
zaprojektowane zostały w taki sposób, aby
zapewnić ochronę podstawowych zasad
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012, str. 47),
w szczególności zaś zasadę swobodnego
przepływu towarów, zasadę swobodnego
zakładania przedsiębiorstw oraz zasadę
swobodnego świadczenia usług, a także
zasad z nich wyprowadzonych, takich jak
zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności, zasada
uczciwej konkurencji i zasada przejrzystości. Bezpośrednie udzielenia zamówienia
publicznego wydaje się stać w sprzeczności z postulowanym poszanowaniem
wskazanych zasad.
Istnieją jednak pewne zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy
czy usługi, które nie podlegają w ogóle
lub podlegają jedynie częściowo wspomnianym Dyrektywom. Do nich należy
właśnie usługa w zakresie sektora transportu kolejowego, która regulowana rozporządzeniem nr 1370/2007, wyłączona
została ze stosowania do niej owych Dyrektyw. Art. 5 ust 6 rozporządzenia stanowi
wszakże, że ”o ile nie zakazuje tego prawo
krajowe, właściwe organy mogą podjąć
decyzję o bezpośrednim udzielaniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o
świadczenie usług publicznych w zakresie
transportu kolejowego (…)”. Uznać jednak
trzeba, że zamówienia te, nawet jeśli nie są
ograniczone zasadami zawartymi w Dyrektywach lub są nimi ograniczone jedynie
częściowo, podlegają wciąż podstawo-

wym zasadom Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej oraz zasadom z nich wyprowadzonym. Zawsze bowiem gdy organ
publiczny powierza innemu podmiotowi
(wewnętrznemu bądź zewnętrznemu od
siebie) wykonywanie usług publicznych,
przekazanie ich powinno nastąpić nie tylko w zgodzie z procedurami wyrażonymi
we właściwych regulacjach unijnych, ale
również z poszanowaniem ogólnych zasad prawa UE, także wówczas gdy możliwe jest w określonym przypadku (np. z
przyczyn technicznych) udzielenie zamówienia bezpośrednio, z pominięciem sformalizowanej procedury przetargowej [14].
Wniosek taki wysnuć można także z art. 1
rozporządzenia, który jako cel tej regulacji
określa sposób w jaki, przy zachowaniu
zasad prawa wspólnotowego [podkreślenie moje – W. Sz.], właściwe organy mogą
podejmować działania w sektorze pasażerskiego transportu publicznego w celu
zapewnienia świadczenia usług użyteczności publicznej. Uznaje się, że udzielenie
zamówienia bezpośrednio, z pominięciem
procedury przetargowej, możliwe jest w
sytuacji braku powiązania zamówienia z
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego
UE. Jeżeli bowiem udzielenie zamówienia
nie ma tzw. znaczenia dla rynku wewnętrznego, co oznacza, że przedmiot zamówienia nie ma jakiegokolwiek elementu
transgranicznego, którym nie są lub nie
mogą być zainteresowani przedsiębiorcy
z innych państw członkowskich, nadto zamówienie ma niską wartość, istnieje możliwość bezpośredniego udzielenia zamówienia [15]. Rozporządzenie nr 1370/2007
nie wprowadza zatem konieczności przeprowadzenia obligatoryjnego postepowania przetargowego prowadzącego
do zawarcia umowy o świadczenie usług
publicznych w zakresie transportu kolejowego. Przetargi mające na celu udzielenie
zamówienia prowadzącego do zawarcia
umów o świadczenie usług publicznych
nie są bowiem obowiązkowe w przypadku, gdy umowa dotyczy niewielkich kwot
(por. motyw 23 rozporządzenia). W zakresie świadczenia usług w sektorze transportu kolejowego możliwe jest bezpośrednie udzielenie zamówienia, z pomięciem
procedury przetargowej, prowadzącego
do zawarcia umów o świadczenie usług
publicznych, gdy średnia wartość roczna
zamówienia szacowana jest na mniej niż 1
000 000 EUR (lub które dotyczą świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym
niż 300 000 kilometrów rocznie), a jeżeli
udzielone bezpośrednio zamówienie prowadzące do zawarcia umowy o świadcze-

nie usług publicznych dotyczy małego lub
średniego przedsiębiorstwa eksploatującego nie więcej niż 23 pojazdy, progi te
mogą zostać podwyższone do średniej
wartości rocznej szacowanej na nie więcej
niż 2 000 000 EUR (lub w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie) (por.
art. 5 ust. 4 rozporządzenia).
Oznacza to, że istotne dla UE są zamówienia tylko o określonej (wyższej) wartości. Może się jednak zdarzyć i tak, że pomimo niskiej wartości, zamówienie będzie
miało z innych względów znaczenie dla
rynku wewnętrznego. Będą one bowiem
w polu zainteresowania nie tylko lokalnych
przedsiębiorstw, ale także przedsiębiorstw
z siedzibą w innym państwie członkowskim niż to, w którym udziela się zamówienia, przez co w grę wchodzić będzie
pewien interes transgraniczny (tj. czynnik
zagraniczny) [16]. Wówczas udzielenie
takiego zamówienia mogłoby również
nastąpić bezpośrednio, bez zastosowania
procedury przetargowej, lecz zawsze z
poszanowaniem unijnych zasad ogólnych,
w tym zwłaszcza zasady przejrzystości.
Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy unijnego było zobowiązanie organów
publicznych do udzielania zamówienia
na wykonywanie przewozów kolejowych
w drodze przetargu, uczyniłby to wprost,
nie poprzestając na ogólnym odwołaniu
do zasady przejrzystości. Wydaje się zatem, że przesłanka tzw. znaczenia rynku
wewnętrznego nie jest w tym przypadku
rozstrzygająca dla tego rodzaju zamówień.
Zasada przejrzystości w procedurze
udzielania zamówienia publicznego
Ogólnie rzecz biorąc, zasada przejrzystości polega na obowiązku wcześniejszego
upublicznienia (opublikowania) ogłoszenia o zamówieniu publicznym wraz z odpowiednimi informacjami na temat jego
przedmiotu oraz warunków przeznaczonymi dla jednostek gospodarczych. Informacje zawarte w owych ogłoszeniach muszą dopomóc jednostkom gospodarczym
Wspólnoty w podjęciu decyzji, czy są one
zainteresowane propozycją zamówienia. Ustawodawca wspólnotowy doszedł
w tym względzie do wniosku, że rozwój
efektywnej konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenia o zamówieniach sporządzane przez
podmioty udzielające zamówień państw
członkowskich były publikowane na terenie całej Wspólnoty. Dlatego Dyrektywy
zawierają szczegółowe zasady, nakładające
na podmioty udzielające zamówień obowiązek wcześniejszej publikacji ogłoszenia
7
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o zamówieniu wraz z informacjami na jego
temat. Ogłoszenia te powinny zostać przesłane Komisji przy użyciu odpowiednich
narzędzi, takich jak standardowe formularze ogłoszeń o zamówieniach publicznych
oraz Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
[17] stanowiący informację o nazewnictwie stosowanym w dziedzinie zamówień
publicznych. Następnie Komisja publikuje
w całości niniejsze ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE w oﬁcjalnym języku Wspólnoty wybranym przez podmiot
udzielający zamówienia [18].
Warto zresztą zauważyć, że w stosunku
do zamówień udzielanych bezpośrednio
rozporządzenie nr 1370/2007 w art. 7 ust.
2 i 3 przewiduje w pewnym sensie „obowiązek przejrzystości”, stanowiąc, że co do
zasady, każdy właściwy organ podejmuje
niezbędne środki, aby najpóźniej rok przed
bezpośrednim przyznaniem zamówienia
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pewne informacje, jak nazwa
i adres właściwego organu, przewidywany
tryb udzielenia zamówienia oraz usługi i
obszary potencjalnie objęte zamówieniem. Uznać zatem należy, że zachowanie
zasady przejrzystości polega na publikacji
określonych informacji. Organ powinien
jednak uzasadnić swoją decyzję o zamiarze bezpośredniego udzielenia zamówienia – może pojawić się wszakże wiele podmiotów zainteresowanych otrzymaniem
zamówienia, które zgodnie z art. 7 ust. 4
rozporządzenia mogłyby żądać od organu
publicznego uzasadnienia swojej decyzji
o zamiarze bezpośredniego udzielenia
zamówienia. Organ publiczny powinien
zaś w drodze dogłębnej oceny, działając
w dobrej wierze i bez dopuszczenia się zaniedbania wykazać, że dane zamówienie
publiczne – na przykład z powodu jego
niskiej wartości lub innych specyﬁcznych
cech – nie jest interesujące dla wykonawców z innych państw członkowskich,
co pokaże, że udzielenie tego zamówienia oraz składanie ofert jego realizacji nie
wchodzą w obiektywny zakres ochrony
podstawowych swobód.
Przestrzeganie zasady przejrzystości
nie musi wiązać się zatem z obowiązkiem
przeprowadzenia przetargu. Ma dać jedynie możliwość przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę w państwie członkowskim
innym niż to, w którym ma siedzibę zamawiający, uzyskania odpowiednich informacji dotyczących zamówienia przed
jego udzieleniem, co umożliwiłoby jemu
wyrażenie swojego zainteresowania jego
otrzymaniem, nie pozbawiając jednak
organu publicznego do bezpośredniego
udzielenia zamówienia. Choć oczywiście

przeprowadzenie wówczas procedury
przetargowej uznać można by za pełny
przejaw zastosowania zasady przejrzystości [19]. Podkreślić jednak należy, że skoro art. 5 ust 6 rozporządzenia stanowi, że
organ publiczny „może” podjąć decyzję o
bezpośrednim udzielaniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego, oznacza to, że nie jest
on obowiązany ani do zawarcia umów o
świadczenie usług publicznych w zakresie
transportu kolejowego po przeprowadzeniu procedury przetargowej, ani do zawierania umów bezpośrednio.
Bezpośrednie zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu kolejowego
i jej sądowa kontrola
Polskie prawo, uszczegóławiając regulacje
art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007, w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
wyraźnie zezwala jednak na takie działanie, stanowiąc, że organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, w przypadku gdy: 1) średnia
wartość roczna przedmiotu umowy jest
mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych
usług w wymiarze mniejszym niż 300.000
kilometrów rocznie (chyba że bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego
przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej
niż 23 środki transportu, progi te mogą
zostać podwyższone do średniej wartości
rocznej przedmiotu umowy nie wyższej
niż 2 000 000 euro lub świadczenia usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000
kilometrów rocznie) albo 2) świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego ma być wykonywane przez
podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo 3)
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo 4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej
sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak
i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla
innych trybów zawarcia umowy o świad-

czenie publicznego transportu zbiorowego albo 5) organizator realizuje przewozy
samodzielnie, w formie samorządowego
zakładu budżetowego (por. art. 22 ust. 1 i
2 oraz art. 19 ustawy).
Jednak taka ustawowa regulacja dająca
możliwość w polskim porządku prawnym
zawarcia umowy o świadczenie usługi publicznej w zakresie publicznego transportu
kolejowego bezpośrednio, odstępując od
procedur przetargowych określonych w
przepisach szczególnych, nie zwalnia organizatora od stosowania zasad unijnych,
w tym choćby właśnie zasady przejrzystości. Obowiązki wynikające z zasady przejrzystości w pewnym sensie realizuje art.
23 ustawy. Wynika z niego, że organizator
publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów wskazanych
przez ustawę, w terminie nie krótszym niż:
1) jeden rok; 2) sześć miesięcy – w przypadku gdy umowa o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług
w wymiarze mniejszym niż 50.000 kilometrów rocznie. Ogłoszenie to organizator
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej. Ogłoszenie powinno
w szczególności zawierać: 1) nazwę i adres właściwego organizatora; 2) określenie
przewidywanego trybu udzielenia zamówienia; 3) określenie rodzaju transportu
oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy; 4) przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia. Każdorazowa
zaś zmiana tych informacji powoduje, że
organizator powinien niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o tej zmianie, co nie może
jednak nastąpić później niż do upływu połowy okresów określających termin publikacji ogłoszenia (por. art. 23 ustawy).
Wskazane w ustawie obowiązki w
związku z bezpośrednio zawieraną umową
poddane zostały szczególnej sądowej kontroli [20]. Art. 59 ust. 1 ustawy stanowi, że w
przypadku ogłoszenia zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w
art. 23 ust. 1 ustawy, podmiotowi, który jest
lub był zainteresowany zawarciem danej
umowy i któremu grozi powstanie szkody
w wyniku zarzucanego naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej lub ustawy,
przysługuje prawo wniesienia skargi do
sądu administracyjnego. Skargę, za pośrednictwem organizatora, którego czynność jest przedmiotem skargi, wnosi się do
wojewódzkiego sądu administracyjnego
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właściwego dla organizatora, który ogłosił
zamiar bezpośredniego zawarcia umowy
w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację
o czynności podjętej przez organizatora w
sprawie (por. art. 60 ustawy). Należy jednak
podkreślić, że przepisy te służąc ochronie
podmiotów zainteresowanych wykonywaniem transportu zbiorowego w przypadku wyboru przez organizatora trybu
bezpośredniego zawarcia umowy, a więc
wyłącznie w sytuacji wyboru przez organizatora trybu bezpośredniego, nie wyłączając jednak stosowania ogólnych przepisów
regulujących sądową kontrolę wówczas,
gdy dojdzie już do zawarcia umowy o
świadczenie usług publicznych [21]. Nadto
sądowej kontroli w oparciu o te regulacje
podlegają wyłącznie czynności organizatora o charakterze administracyjnym, jednostronnym, stanowiące wyraz realizacji
przysługujących mu, jako organizatorowi przewozów, kompetencji i władczych
uprawnień. Samo zaś dokonanie czynności
prawnej o charakterze cywilnoprawnym, w
szczególności złożenie oświadczenia woli o
zamiarze zawarcia umowy, skierowane do
konkretnego adresata, jest skutkiem tych
uprzednio dokonanych czynności organizacyjno-informacyjnych organizatora, nie
podlegające w tym kontekście kontroli
sądu administracyjnego [22].
Uwagi końcowe
W zakończeniu czynionych rozważań nie
sposób pominąć okoliczności związanej
z trwającymi pracami legislacyjnymi nad
tzw. czwartym pakietem kolejowym, w
zakresie którego postuluje się dokonanie
zmiany rozporządzenia nr 1370/2007, m.
in. poprzez wprowadzenie obowiązkowego udzielania zamówień prowadzących do
zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich w drodze przetargu, pozbawiając jednocześnie organy administracji publicznej
możliwości bezpośredniego ich udzielenia.
Zdaniem inicjatorów tego projektu poprawie może wówczas ulec ilość, a przede
wszystkim jakość przewozów pasażerskich,
bowiem obligatoryjne przetargi na świadczenie tego rodzaju usług wzmocnią presję
konkurencyjną na krajowych rynkach kolejowych. Wejście w życie projektowanych
zmian do rozporządzenia nr 1370/2007
przyczyni się zatem do stworzenia „kolejowego rynku wewnętrznego”, co jednak,
obserwując trwające prace legislacyjne,
nastąpić może nawet dopiero w 2023 roku
[23].
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Grupa PKP wdraża proces prywatyzacji swoich
spółek oraz wyprzedaży aktywów. Po zeszłorocznej sprzedaży części akcji PKP Cargo S.A., ocenianej przez wielu jako udana [6], w bliskiej perspektywie czasowej planowana jest sprzedaż całości
przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. inwestorowi instytucjonalnemu [2].
Proces ten można oceniać z kilku perspektyw.
Po pierwsze, z perspektywy inwestora należy zauważyć, że PKP Cargo S.A. sprzedała większość
pakietu swoich akcji kilku podmiotom, a ceny
transakcji okazały się znacznie wyższe niż początkowo planowano. Czy PKP Energetyka okaże się
dla nich równie atrakcyjna jak PKP Cargo? Po drugie, można zbadać, czy proces prywatyzacji PKP
Energetyka S.A. przyniesie znaczne wpływy Grupie PKP. Po trzecie, z perspektywy PKP Energetyka
S.A. należy zastanowić się, jak zmiana właściciela
wpłynie na sytuację faktyczną Spółki.
Celem niniejszego opracowania jest porównanie PKP Energetyka S.A. i PKP Cargo S.A. w kontekście ich atrakcyjności dla inwestorów. W tym
celu należy zwrócić uwagę na proﬁle obu spółek,
dokonać analizy ﬁnansowej środków będących w
ich posiadaniu, by porównać m.in. ich wielkość,
tempo rozwoju, rentowność i płynność. Trzeba
też zwrócić uwagę na szanse i ryzyka związane z
prywatyzacją PKP Energetyka S.A.
Profile spółek PKP Energetyka S.A. i PKP
Cargo S.A.
PKP Energetyka S.A. to spółka zajmująca się dostarczaniem i dystrybucją energii elektrycznej na
terenie kraju oraz sprzedażą paliw kolejowych
[5]. Świadczy ona usługi w głównych ośrodkach miejskich oraz na obszarach mniej zurbanizowanych, obejmuje swoją działalnością całą

Polskę. Powstała w 2001 r., gdy wydzielono ją z
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” na podstawie ustawy z 8.9.2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1160). W 2011
r. PKP Energetyka S.A. należała w 41,31% do PKP
S.A., a w 58,69% do Skarbu Państwa.
Spółka PKP Energetyka jest w dużej mierze
uzależniona od klientów z branży kolejowej. Do
takiego wniosku prowadzi analiza struktury przychodów z jej sprzedaży. W 2011 r. przychody z
trakcyjnej dystrybucji energii elektrycznej (dystrybucja energii stanowiła 27,71% przychodów ze
sprzedaży) były blisko 2,5 razy wyższe od przychodów z dystrybucji energii do innych odbiorców. Z kolei nieco ponad połowa przychodów z
obrotu energią elektryczną (40,49% przychodów
ze sprzedaży) pochodziła z obrotu trakcyjnego.
W zasadzie tylko od popytu zgłaszanego przez
klientów kolejowych zależą przychody z sieci trakcyjnej (11,1% przychodów ze sprzedaży),
modernizacji linii kolejowych (4,0%) oraz sprzedaży paliwa (4,2%). Do największych klientów
PKP Energetyka S.A. należą m.in. PKP Cargo S.A.,
PKP Intercity S.A., PKP Przewozy Regionalne S.A.,
Grupa Ożarów S.A., PKP Linie Kolejowe S.A. oraz
Euro-Energetyka Sp. z o.o. Kondycja ﬁnansowa
PKP Energetyka S.A. zależy więc w dużej mierze
od relacji z dużymi podmiotami gospodarczymi,
głównie kolejowymi. Należy jednak wspomnieć,
że Spółka systematycznie dywersyﬁkuje portfel
klientów.
Do najważniejszych czynników makroekonomicznych wpływających na działalność PKP
Energetyka S.A. należałoby zaliczyć: zmianę PKB,
zmianę produkcji energii elektrycznej, inﬂację,
ceny hurtowe energii elektrycznej oraz strukturę
źródeł produkcji energii.
Bardzo ważne dla prognozy przychodów PKP
Energetyka S.A. jest zbadanie, czy po ewentualnej zmianie właściciela Spółka zachowa kontrakty
ze spółkami należącymi do Grupy PKP, do której
sama obecnie należy. W kontekście wyceny PKP
Energetyka S.A. szczególnie istotne byłoby zbadanie warunków gwarancji, że przez pewien czas
po sprzedaży spółki kolejowe będą nadal preferowały zawarte z nią kontrakty. Długość tych
kontraktów jest kluczowym aspektem wyceny
Spółki.
Spółka PKP Cargo to podmiot świadczący
usługi transportu kolejowego. Podstawowym
przedmiotem jej działalności są kolejowe przewozy towarowe, usługi spedycyjne, logistyczne,
bocznicowe i utrzymania taboru [4]. W 2012 r.
Spółka wykonała 60,3% pracy przewozowej w
Polsce, a 8,5% w Unii Europejskiej, co czyni ją jed-

nym z największych przewoźników kolejowych w
Europie. Blisko połowa wykonanej w tym samym
roku pracy przewozowej wynikała z przewozów
krajowych, a reszta z przewozów importowych,
eksportowych i tranzytowych. Spółka prowadzi
działalność przewozową opartą na transporcie
przede wszystkim: paliw stałych (głównie węgla),
kruszyw i materiałów budowlanych oraz metali
i rud. Wskazuje to na istnienie korelacji między
tempem wzrostu gospodarczego, wynikami
branży budowlanej oraz zużyciem energii elektrycznej a efektami sprzedaży usług.
Istotne znaczenie ma koncentracja bazy klientów PKP Cargo S.A. W 2012 r. 56,4% przychodów
z działalności operacyjnej zostało wygenerowane
przez zaledwie 40 klientów, z których 10 największych odpowiadało za 30,3% przychodów z działalności operacyjnej. Do największych klientów
PKP Cargo S.A. należą: ArcelorMittal Polska, Grupa
PGE, Grupa Tauron, Grupa JSW oraz Węglokoks.
Spółka PKP Cargo ma akcjonariat rozproszony pomiędzy kilku głównych właścicieli, wśród
nich PKP S.A., ING Otwarty Fundusz Emerytalny,
Morgan Stanley Group, AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva BZ WBK oraz Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju. Mniejsza część akcji należy
natomiast do inwestorów indywidualnych [1].
Analiza finansowa PKP Energetyka S.A
oraz PKP Cargo S.A.
Podstawą przeprowadzonej analizy ﬁnansowej są
dane ﬁnansowe ze skonsolidowanych sprawozdań ﬁnansowych za lata 2011–2013 PKP Cargo S.A.
oraz jednostkowych sprawozdań ﬁnansowych
PKP Energetyka S.A. za te same lata.
Suma bilansowa PKP Energetyka S.A. systematycznie rośnie z blisko 1,7 mld zł w 2011 r. do
2,27 mld zł w 2013 r., co daje blisko 33% wzrost. Za
wzrost aktywów odpowiadają szczególnie rzeczowe aktywa trwałe, które wzrosły w podanym
okresie o blisko 300 mln zł – z około 902 mln zł do
1,29 mld zł. Strukturę aktywów Spółki przedstawia wykres 1.
Wzrost wartości środków trwałych nie przekłada się równomiernie na poszczególne ich pozycje. Praktycznie nie zmienia się wartość gruntów, szczególnie rosną natomiast środki trwałe w
budowie, urządzenia techniczne i maszyny oraz
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej. Środki
trwałe w budowie wynosiły 67,24 mln zł (2011 r.),
117,76 mln zł (2012 r.) i aż 299,99 mln zł (2013 r.).
Sugeruje to, że w najbliższych latach PKP Energetyka S.A. będzie nadal intensywnie inwestowała.
Równie ważne jest, że oprócz znacznego tempa wzrostu, PKP Energetyka S.A. systematycznie
odnosiła sukcesy ﬁnansowe: jej zysk netto w 2011
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r. wynosił 70,98 mln zł, w 2012 r. – 65,62 mln zł, a
w 2013 r. – 89,96 ml zł. Spółka nie miała też do
rozliczenia strat z poprzednich lat. Podane wskaźniki zysku pozwalają na oszacowanie wskaźników rentowności. Rentowność aktywów (ROA)
wyniosła w kolejnych latach 4,2% (2011 r.), 3,6%
(2012 r.) oraz 4% (2013 r.). Są to stosunkowo duże
wielkości, biorąc pod uwagę rozbudowę majątku
ﬁrmy. Sumy przeznaczane co roku na środki trwałe w budowie w 2011 i 2012 r. przekraczają kwoty
zysku netto, co podkreśla agresywność strategii
inwestycyjnej zarządu PKP Energetyka S.A.
Ważne z punktu widzenia dokonywanej
analizy jest zbadanie wzrostu ﬁnansowego PKP
Energetyka S.A. Udział kapitałów własnych w sumie pasywów w 2010 r. wynosił 50,74%, w 2011
r. – 48,43%, a w 2012 r. – 40,15%. Można zauważyć
wyraźną tendencję do zwiększania skali ﬁnansowania kapitałem obcym. Jest to efekt zaciągania
zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych oraz zwiększania rezerw na zobowiązania.
Strukturę pasywów spółki obrazuje wykres 2.
Zobowiązania długoterminowe kształtowały
się do 2012 r. na stosunkowo niskim poziomie –
około 30 mln zł, ale wzrosły znacząco w 2013 r. na
skutek emisji dłużnych papierów wartościowych
na kwotę nominalną 100 mln zł. Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie z tytułu
kredytów i pożyczek z okresem spłaty powyżej 1
roku – spadły one z poziomu 20,07 mln zł w 2010
r. do 13,43 mln zł w 2012 r. Zarówno kredyty, jak i
papiery dłużne świadczą o rosnącej dywersyﬁkacji źródeł ﬁnansowania zewnętrznego.
Dodatkowe wnioski można wyciągnąć z rachunków zysków i strat. Przychody netto ze
sprzedaży urosły w 2012 r. o 9,47% r/r, a w 2013
r. o 14,03% r/r. Bardzo podobnie kształtowała się
dynamika wzrostu kosztów działalności operacyjnej: odpowiednio o 8,7% r/r oraz o 14,6% r/r.
Ponadto, systematycznie rosną koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń, co może być wyjaśniane wzrostem
zatrudnienia w PKP Energetyka S.A. Świadczy to
o rozwoju działalności i utrzymaniu podobnej
rentowności sprzedaży.
Ważnym aspektem badania rachunku zysków
i strat jest określenie miejsca, gdzie powstaje zysk
PKP Energetyka S.A. Po analizie danych można zauważyć, że zyski netto Spółki są co roku znacząco

mniejsze od zysków ze sprzedaży. Podstawową
tego przyczyną są wysokie inne koszty operacyjne sięgające w kolejnych latach 24,7 mln zł (2011
r.), 71,11 mln zł (2012 r.) oraz 38,4 mln zł (2013 r.),
czyli odpowiednio 27,49%, 85,32% i 33,94% zysku
brutto.
Jeśli chodzi o PKP Cargo S.A., to suma bilansowa Spółki systematycznie rośnie, w 2012 r. – o
5%, natomiast w 2013 r. – o kolejne 2%. W aktywach Spółki dominowała tendencja wzrostowa
– od poziomu 5,37 mld zł w 2011 r. do poziomu
5,74 mld zł w 2013 r. Ten 7% wzrost świadczy o
ciągłym rozwoju Spółki. Stosunek aktywów trwałych do aktywów ogółem utrzymuje się na stabilnym poziomie we wszystkich badanych latach
i wynosi 71% +/- 1 punkt procentowy. Strukturę
aktywów PKP Cargo S.A. przedstawia wykres 3.
W przypadku aktywów trwałych wiodącą
pozycją są rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące
ponad 90% wykazanej sumy. Pozycja ta na przestrzeni badanych lat wzrosła o 10%. Warto zauważyć, że wśród aktywów trwałych duży spadek
zanotowały inwestycje długoterminowe, których
poziom spadał w 2013 r. o 52% w porównaniu z
2011 r. Głównymi pozycjami w aktywach obrotowych są należności krótkoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe, które łącznie stanowią
ponad 90% sumy aktywów obrotowych.
Kapitały własne (wliczając kapitały mniejszościowe) stanowiły w 2011 r. 55,69% pasywów,
a w kolejnych latach odpowiednio 57,16% oraz
60,09%. Zatem kapitały własne PKP Cargo S.A.
w latach 2011–2013 wzrosły o 17%, co wskazuje
na spadek ﬁnansowania przez zaciąganie zobowiązań. Warto jednak zwrócić uwagę na kształtowanie się struktury kapitałów własnych w
poszczególnych latach, ponieważ w 2013 r., w
porównaniu do 2012 r., kapitał zakładowy Spółki
spadł o 25%, a kapitał zapasowy w tym okresie
wzrósł o ponad 560%. Związane było to z decyzją
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo
S.A. o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji,
pokryciu strat z poprzednich lat oraz o zwiększeniu kapitału zapasowego na pokrycie przyszłych
strat. Strukturę pasywów PKP Cargo S.A. przedstawia wykres 4.
W przypadku zobowiązań długoterminowych
najważniejszą pozycję stanowią rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych,

1. Struktura aktywów PKP Energetyka S.A.
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Raportu korporacyjnego PKP
Energetyka S.A. 2012–2013” [5]

które w 2013 r. osiągnęły poziom aż 50,82% zobowiązań długoterminowych. Warto zauważyć, że
duży udział w ﬁnansowaniu aktywów PKP Cargo
S.A. ma leasing, którego udział jest dwukrotnie
większy niż długoterminowych kredytów i pożyczek. Świadczy to o dywersyﬁkacji źródeł pozyskiwania kapitału obcego przez Spółkę.
Spółka PKP Cargo odnotowuje każdego roku
zysk netto, choć zauważalna jest tendencja spadkowa, ponieważ Spółka w 2012 r. osiągnęła o
64,97 % niższy zysk netto niż w roku poprzednim,
a w 2013 r. zysk spadł aż o 24,45 % w porównaniu
z 2012 r. Znajduje to potwierdzenie w rachunku
zysków i strat Spółki. Przychody PKP Cargo S.A. ze
sprzedaży z roku na rok maleją – o 5,96 % w 2012
r. w stosunku do 2011 r. oraz o 10,08 % w stosunku
do 2010 r. Ponadto, pomimo znacznego spadku
przychodów ze sprzedaży koszty operacyjne
spadły w 2013 r. zaledwie o 2,94%. Wskazuje to
na pogarszającą się rentowność Spółki w ramach
działalności operacyjnej. Nie bez znaczenia jest
przy tym znaczny wzrost kosztów świadczeń
pracowniczych.
Porównanie wskaźników finansowych PKP
Cargo S.A. i PKP Energetyka S.A.
Pierwszy z analizowanych wskaźników ﬁnansowych to ROE, czyli rentowność kapitałów własnych. Pokazuje on, ile złotych zysku w danym
roku przyniosła każda złotówka kapitałów własnych. W przypadku PKP Energetyka S.A. są to
wartości bardzo zbliżone, mieszczące się w przedziale 7,43%–9,85%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Gorzej przedstawia się sytuacja PKP Cargo
S.A., której wyniki spadają z bardzo wysokich
13,77% do niecałych 2%.
Kolejny wskaźnik to ROA, czyli rentowność
aktywów. Jego interpretacja pokazuje, ile złotych
zysku w danym roku przyniosła każda złotówka
aktywów. Spółka PKP Energetyka osiąga stałe
wyniki oscylujące wokół 4% rocznie. W PKP Cargo
S.A. wskaźnik ten spada z 13,77% do 1,86%. Potwierdza to stabilność osiąganych zysków w PKP
Energetyka S.A. i dramatyczny spadek w PKP Cargo S.A.
Wskaźnik zadłużenia ogólnego, mierzony jako
stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem, pozwala ocenić ryzyko utraty zdolności do

2. Mapa projektów zakończonych w latach 2011–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Raportu korporacyjnego PKP
Energetyka S.A. 2012–2013” [5]
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3. Struktura aktywów PKP Cargo S.A.
Źródło: opracowanie własne na postawie „Prospektu emisyjnego PKP Cargo
S.A” [4] oraz „Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKP
Cargo S.A. za 2013 r.” [3]

4. Struktura kapitałów własnych PKP Cargo S.A.
Źródło: opracowanie własne na postawie „Prospektu emisyjnego PKP Cargo
S.A” [4] oraz „Skonsolidowanego Raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKP
Cargo S.A. za 2013 r.” [3]

rynek zbytu w ramach prowadzonej działalności,
przynajmniej do czasu, gdy spółki te pozostają
powiązane kapitałowo. Po trzecie, postępująca
dywersyﬁkacja działalności pozwala PKP Energetyka S.A. uniknąć ryzyka uzależnienia od pojedynczych kontrahentów lub jednego segmentu
działalności.
Spółka ta narażona jest na kilka głównych
obszarów ryzyk. Po pierwsze, wydzielenie jej z
Grupy PKP może skutkować utratą preferencyj-

regulowania zobowiązań przez daną spółkę przy
pogorszeniu się koniunktury. Wartości powyżej
0,5 oceniane są jako zbyt wysokie. W PKP Cargo
S.A. wartość wskaźnika zadłużenia ogólnego nie
przekracza w żadnym z badanych lat poziomu
0,5. W przypadku PKP Energetyka S.A. wskaźnik
ten w 2011 r. wyniósł 0,49, w 2012 r. – 0,52, a w 2013
r. – 0,6. Spółka przekroczyła bardzo nieznacznie
tę wartość w 2012 r., a w 2013 r. przekroczyła ją w
sposób znaczący. Wskazuje to na istnienie ryzyka

Tab.1. Wskaźniki finansowe PKP Cargo S.A. i PKP Energetyka S.A.
PKP Energetyka S.A.

PKP Cargo S.A.

2011

2012

2013

2011

2012

2013

ROE

8,28%

7,43%

9,85%

13,77%

8,32%

1,86%

ROA

4,0%

3,60%

3,96%

7,67%

4,76%

1,14%

Wskaźnik zadłużenia
0,49
0,52
0,60
0,44
0,43
0,39
ogólnego
Źródło: opracowanie własne na postawie „Prospektu emisyjnego PKP Cargo S.A” [4], Raportu korporacyjnego PKP
Energetyka S.A. 2012–2013” [5] i „Skonsolidowanego Raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKP Cargo S.A. za 2013 r.”
[3]

niemożności uregulowania własnych zobowiązań w przypadku pogorszenia się koniunktury.
Z uwagi na większe niż w przypadku PKP Cargo S.A. ryzyko niemożności spłacenia zobowiązań, należało zbadać wskaźnik płynności bieżącej
dla PKP Energetyka S.A. Odzwierciedla on zdolność spółki do regulowania bieżących zobowiązań. Płynność bieżąca PKP Energetyka S.A. w 2011
r. wyniosła 1,2, w 2012 r. – 1,0, a w 2013 r. – 0,9,
podczas gdy najlepsze wartości mieszczą się w
przedziale 1,2–2. Oznacza to, że wraz z dynamicznym wzrostem tempa inwestycji PKP Energetyka
S.A. zmniejsza swoją zdolność do regulowania
bieżących zobowiązań.
Szanse i ryzyka PKP Energetyka S.A.
Spółka PKP Energetyka bez wątpienia bardzo
intensywnie się rozwija, ale też musi liczyć się z
wieloma ryzykami mogącymi zakłócić jej funkcjonowanie. Można wymienić kilka elementów,
które rzutują pozytywnie na działalność Spółki.
Po pierwsze, duży program inwestycyjny daje
PKP Energetyka S.A. możliwość zmniejszenia
średniego wieku używanych urządzeń i poprawienia rentowności oraz zwiększenia własnych
zdolności konkurencyjnych. Po drugie, silne relacje ze spółkami Grupy PKP zapewniają jej duży

nej pozycji – jako kontrahenta – wśród powiązanych spółek, co obecnie można zaobserwować
w praktyce. Po drugie, PKP Energetyka S.A. jest
narażona na ryzyko polityczne związane z dużą
liczbą klientów kontrolowanych przez Skarb
Państwa. Nieprzychylność rządzących może
skutkować utratą znacznej części obrotów. Po
trzecie, zmiana sposobów wytwarzania energii
elektrycznej w Polsce, np. na skutek regulacji unijnych wymuszających wzrost produkcji energii
ze źródeł ekologicznych, może skutkować wzrostem cen energii i spadkiem przychodów Spółki.
Sytuację może wówczas pogorszyć zła kondycja
spółek węglowych, będących znaczącymi klientami PKP Energetyka S.A. Po czwarte, stosunkowo wysoki poziom zadłużenia i niskie wartości
wskaźniki poziomów płynności (jak wspomniano
wcześniej, płynność bieżąca PKP Energetyka S.A.
w 2012 i 2013 r. wynosiła mniej niż 1,2) narażają
PKP Energetyka S.A. na problemy z regulowaniem zobowiązań w razie pogorszenia się warunków makroekonomicznych.
Wnioski
Spółka PKP Energetyka jest pod wieloma względami atrakcyjniejsza dla inwestora niż PKP Cargo
S.A. Do jej głównych zalet można zaliczyć: syste-

matyczny rozwój; wysoką i stabilną rentowność
kapitałów własnych; dywersyﬁkację portfela zobowiązań i portfela klientów. Problemem może
być utrata preferencyjnej pozycji kontrahenta
spółek Grupy PKP. Dodatkowo, intensywne inwestycje negatywnie rzutują na płynność PKP
Energetyka S.A., co może skutkować koniecznością ich ograniczenia lub też dokapitalizowania
Spółki przez nowego właściciela w razie problemów z płynnością. Kluczowe jest znalezienie
dużego inwestora branżowego, chętnego do
kupna PKP Energetyka S.A. oraz zapewnienia jej
gwarancji zachowania uprzywilejowanej pozycji
kontrahenta spółek Grupy PKP. Po spełnieniu tych
warunków PKP Energetyka S.A. stoi przed szansą dalszego intensywnego rozwoju, a Grupa PKP
przed możliwością uzyskania znacznych środków
ﬁnansowych, które może przeznaczyć na spłatę
swojego zadłużenia.
Materiały źródłowe
[1] Strona internetowa: http://stooq.com/q/
h/?s=pkp (dostęp: 23.10.2014 r.).
[2] Majszyk K., PKP Cargo idzie pod młotek,http://
forsal.pl/artykuly/786366, pkp-energetykaidzie-pod-mlotek-prywatyzacja-ruszy-powakacjach.html (dostęp: 23.10.2014 r.).
[3] Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKP Cargo S.A. za 2013 r., http://
www.pkp-cargo.pl/application/uploads/ﬁles/Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy_
Kapitalowej_PKP_CARGO_S.A__._za_2013_
rok_1_1.pdf (dostęp: 23.10.2014 r.).
[4] Prospekt emisyjny PKP Cargo S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4.10.2014 r., http://www.dm.pkobp.pl/
media_files/2c7aa900-da8a-487d-89c7-48fd246e49b5.pdf (dostęp: 23.10.2014 r.).
[5] Raport korporacyjny PKP Energetyka S.A.
2012–2013, http://www.pkpenergetyka.pl/
pl/strona/28-raporty (dostęp: 23.10.2014 r.).
[6] Udany debiut spółki PKP Cargo na warszawskiej giełdzie, Newsweek z 30.10.2013
r., http://biznes.newsweek.pl/udany-debiutspolki-pkp-cargo-na-warszawskiej-gieldzienewsweek-pl,artykuly,273595,1.html
(dostęp: 23.10.2014 r.).
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Kolej jest jednym z najpowszechniejszych
środków transportu zarówno ludzi, jak i towarów. Korzysta się z tego środka już od
bardzo wielu lat. Od momentu powstania
infrastruktura i zadania kolei znacznie się
rozrosły. Wiąże się z tym ciągła potrzeba jej
unowocześniania i modernizacji. Do najważniejszych aspektów działania kolei należy jej
bezpieczeństwo. Jest to istotne dla ludzi dojeżdżających do pracy czy wyjeżdżających
na wakacje, jak również dla przedsiębiorców
wykorzystujących kolej do celów zarobkowych.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wprowadza się systemy
zarządzania bezpieczeństwem, oparte głównie na dyrektywie 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w
sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/
WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania
opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyﬁkację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa
kolei) (Dz.Urz. UE L 220, s. 16) oraz na rozporządzeniu Ministra Transportu z 19.3.2007 r.
w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz.U. Nr
60, poz. 407 ze zm.). Jednym z celów rozporządzenia z 2007 r. jest uregulowanie podstawowych wymagań i elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie
kolejowym, do których zalicza się: programy określające cele ilościowe i jakościowe
poprawy bezpieczeństwa zarządcy infra-

struktury i przewoźnika kolejowego; opisy
procedur, jakie przyjęto lub należy przyjąć w
celu poprawy bezpieczeństwa, utrzymania
infrastruktury kolejowej oraz występujących
na terenie obiektu urządzeń technicznych;
opisy procedur mających na celu ocenę ryzyka związaną z eksploatacją infrastruktury
kolejowej i urządzeń technicznych, sprawowanie nadzoru nad tym ryzykiem; programy
szkolenia pracowników; rozwiązania związane z prawidłowym przepływem informacji,
prawidłowe dokumentowanie zdarzeń i wypadków; postanowienia dotyczące przeprowadzanych audytów wewnętrznych i kontroli; inne postanowienia dotyczące systemu
bezpieczeństwa. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem powinny być odpowiednio udokumentowane, w tym celu
tworzy się stale aktualizowany „podręcznik
bezpieczeństwa” [2].
Zgodnie z ustawą z 28.3.2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.
1594 ze zm.; dalej: u.t.k.), dokumentami związanymi z systemem zarządzania bezpieczeństwem są: certyﬁkat bezpieczeństwa
dotyczący przewoźnika kolejowego, autoryzacja bezpieczeństwa związana z zarządcą
infrastruktury kolejowej oraz świadectwo
bezpieczeństwa przeznaczone dla podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania
certyﬁkatu i autoryzacji bezpieczeństwa.
Dokumenty te potwierdzają fakt posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwem
przez wyżej wymienione podmioty, a także
ich zdolność do wywiązania się z obowiązków wynikających z systemu. Do takich
obowiązków należy opracowanie systemu
zarządzania bezpieczeństwem w celu uzyskania certyﬁkatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa. Jednakże w ustawie o transporcie
kolejowym wymieniono podmioty, które
są z tego obowiązku zwolnione w zamian
za uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 18 ust 2 u.t.k. z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa zwolnieni są zarządcy linii kolejowych oddzielonych
funkcjonalnie od reszty systemu, które są
przeznaczone do pasażerskich przewozów
wojewódzkich i aglomeracyjnych, a także
linii wpisanych do rejestru zabytków lub
inwentarza muzealiów. Obowiązek ten nie
dotyczy również zarządców linii przeznaczonych do przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych, takich jak
np. koleje wąskotorowe, również zarządców
linii wąskotorowych wykorzystywanych do
przewozu rzeczy oraz prywatnych zarząd-

ców kolejowych. Jeśli chodzi o certyﬁkat
bezpieczeństwa, to zwolnieni z obowiązku
jego uzyskania są przewoźnicy wykonujący
przewozy po liniach wymienionych powyżej. Podmioty te są zobligowane do uzyskania tzw. świadectwa bezpieczeństwa (art. 4
pkt 18 u.t.k.).
Bezpieczeństwo na kolei zapewnia również certyﬁkat IRIS opracowany dla przemysłu kolejowego. Certyﬁkat ten został
stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Kolejowych przy współpracy z
największymi producentami z tej branży. Ma
on zasięg międzynarodowy, jest poświadczeniem przede wszystkim jakości, niezawodności oraz bezpieczeństwa kolei. Aby go
uzyskać potrzebne jest nie tylko wieloletnie
doświadczenie w branży oraz akredytacja,
ale również spełnienie wielu niezbędnych
wymagań związanych m.in. z walidacją wyrobu, analizą rynku, kosztu cyklu życia wyrobu itd. Dodatkowo, aby uzyskać certyﬁkat
należy spełnić 12 obowiązkowych wymagań
kwaliﬁkujących oraz osiągnąć 50% punktów
za odpowiedzi na pytania kontrolne. Ważność wydanego certyﬁkatu wynosi 3 lata,
jednak podmiot, który go uzyskał, corocznie
poddawany jest badaniom monitorującym.
Podmiot spełniający standard IRIS umieszczany jest w bazie międzynarodowej.
Certyﬁkat IRIS wprowadzony został w
oparciu o normę ISO 900, która ze względu na zbyt dużą uniwersalność nie spełniła
szczegółowych wymagań poszczególnych
branż. W branży kolejowej standard IRIS
uwzględnia cechy przemysłu kolejowego
takie, jak: małe serie produkcyjne, długi cykl
życia produktu, wysokie wymagania techniczne, współpraca wielu systemów, wielostronność i długoterminowość projektów.
Warto wspomnieć, że w standardzie tym
pojawiło się więcej udokumentowanych
procedur (19). Obecnie największe korporacje rynku kolejowego stawiają wymóg
posiadania certyﬁkatu IRIS. Dzięki międzynarodowej randze standard IRIS umożliwia
konkurencję, jednolity system oceny jakości,
a także zapewnia, że dany sprzęt jest sprawny zarówno pod względem technicznym,
jak i bezpieczeństwa [2, 3].
W zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zaangażowane są różne
grupy podmiotów: przewoźnicy kolejowi,
zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic, producenci taboru, zakłady zarządzające
utrzymaniem taboru.
Według dyrektywy 2004/49/WE od 2011 r.
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każdy przewoźnik oraz zarządca infrastruktury powinien wykazać się wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
Celem tego systemu jest zapewnienie nadzoru nad wszystkimi rodzajami ryzyka, które
są związane z działalnością zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego. System SMS powinien uwzględniać skutki działań różnych przedsiębiorców na kolei oraz
przewidywać środki pozwalające wszystkim
przewodnikom na działania zgodnie z TSI i z
krajowymi przepisami bezpieczeństwa. Powinien się ciągle rozwijać w celu koordynacji
procedur awaryjnych zarządcy infrastruktury
i wszystkich przewoźników kolejowych, którzy działają w danej sieci infrastruktury.
Bocznice kolejowe związane są z podmiotami kolejowymi. W przypadku przewoźnika
są to środki techniczne, które mają umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie taboru kolejowego na otwartych torach. Wymagania
stawiane bocznicom kolejowym w zakresie
bezpieczeństwa są uproszczone w porównaniu do wymagań stawianym przewoźnikom i zarządcom infrastruktury kolejowej.
Podstawowe warunki, jakie muszą spełniać
bocznice w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego, to: bezpieczne
prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczna
eksploatacja pojazdów kolejowych, ochrona
przeciwpożarowa i ochrona środowiska. (art.
4 pkt 10 u.t.k.)
Z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) wynika, że
producent taboru ma obowiązek przeprowadzić analizy ryzyka produktu i projektu
(art. 4491–44910). Analiza ryzyka produktu
obejmuje wszystkie etapy związane z tworzeniem i wykorzystaniem produktu, począwszy od koncepcji i projektowania, przez
logistykę i montowanie części, aż do eksploatacji i serwisowania oraz utylizacji. Zadania
w zakresie utrzymania taboru można z kolei
rozważać w dwóch aspektach. Po pierwsze,
niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu poprzez spełnienie rygorystycznych wymagań związanych z utrzymaniem
pojazdów w dobrym stanie technicznym. Po
drugie, konieczna jest standaryzacja procedur technicznych i warunków wykonywania
przeglądów oraz napraw we wszystkich do
tego uprawnionych zakładach. Umożliwi to
przewoźnikom zamawianie usług w każdym
z państw Unii Europejskiej.
Nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo
to podstawowe kryterium istnienia transportu kolejowego w krajach UE. Nad jego
zapewnieniem czuwa wiele jednostek i
organizacji. Przykładowo, w Polsce należy
wyróżnić: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd
Transportu Kolejowego, Państwową Komisję
Badania Wypadków Kolejowych. Zadaniem
Ministerstwa Infrastruktury jest wyznaczanie
kierunku działania, a także projektowanie i
ulepszanie rozwiązań o zasięgu krajowym i

międzynarodowym w zakresie transportu,
gospodarki morskiej, łączności, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz tworzenie podstaw legislacyjnych
rozwoju tych działów gospodarki. Do zadań
Urzędu Transportu Kolejowego należy: nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych; nadzór nad bezpieczeństwem ruchu
kolejowego; regulacja transportu kolejowego; licencjonowanie transportu kolejowego.
Z kolei Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zajmuje się badaniem poważnych wypadków i incydentów. Do zakresu jej działania nie należy jednak orzekanie
co do winy i odpowiedzialności.
Do najważniejszych składników infrastruktury kolejowej zaliczyć należy dworce
kolejowe. Są to obiekty lub ich zespoły, które
służą przede wszystkim odprawie pasażerskiej oraz związanym z tym czynnościom,
takim jak choćby zakup biletów w kasach
biletowych czy uzyskiwanie niezbędnych informacji w punktach informacyjnych. Dworzec jest więc miejscem, w którym znajdują
się zarówno punkty usługowe, jak i handlowe. Działalność dworców dotyczy również
czynności związanych z prowadzeniem ruchów pociągów. Spółka PKP S.A. zarządza
ponad 2,5 tys. dworców kolejowych, z czego
blisko 600 obsługuje ruch pasażerski.
Najważniejszymi osobami przebywającymi na dworcach są pasażerowie. Ważne
jest, aby czuli się w tych obiektach swobodnie i komfortowo. Wpływa na to wiele
czynników. Z punktu widzenia pasażera
ważne jest, aby na dworcu istniało miejsce,
gdzie – w oczekiwaniu na pociąg – można
zjeść czy ogrzać się w chłodne dni, a także
ogólnodostępne, czyste toalety. Szczególnie
istotne są również punktualność pociągów
według rozkładów jazdy, brak kolejek do
kas biletowych oraz zrozumiałe komunikaty.
Wszystko to wpływa na poziom zadowolenia osób korzystających z dworca. Jednakże
najważniejsze dla pasażera jest poczucie
bezpieczeństwa. W ostatnich latach bezpieczeństwo przemysłu transportowego stało
się coraz bardziej narażone na różne zagrożenia. Wynikają one zarówno z dużej liczby
przemieszczających się osób czy z dosyć
gęstego ruchu pociągów, jak i wyposażenia infrastruktury dworcowej w różnorodne
urządzenia techniczne. Są to m.in.: kradzieże,
pożary, wypadki niezwiązane lub związane
z ruchem pociągów, wybryki chuliganów,
awarie naturalne czy ataki terrorystyczne.
Dlatego ochrona stacji kolejowych to jedno
z największych wyzwań, przed jakim stoi
PKP S.A.
Obecnie, w czasach rozwijających się
technologii, w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa należy sięgać po
różne systemy zabezpieczeń. Producenci
specjalizujący się w tej branży oferują ochro-

nę opartą na najnowocześniejszych technologiach. Systemy te nie tylko podwyższają
poziom bezpieczeństwa w obiektach, w
których są instalowane, ale również przyczyniają się do polepszenia ich funkcjonowania.
Wśród systemów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wyróżnić można:
systemy przeciwpożarowe i włamaniowe,
wyposażone w odpowiednio dostosowane
czujniki i alarmy, dzięki którym możliwa jest
natychmiastowa reakcja zarówno pracowników obiektu, jak i wyspecjalizowanych
służb bezpieczeństwa; systemy monitoringu
(telewizji dozorowej), pozwalające na całodobową obserwację obiektu wewnątrz i na
zewnątrz, w celach prewencyjnych oraz dowodowych. Postęp technologiczny sprawił,
że monitoring został wzbogacony o dodatkowe funkcje. Są to m.in.: szacowanie gęstości tłumu, wykrywanie podejrzanych zachowań czy analiza obrazu; systemy komunikacji
ułatwiające łączność pracowników, służb
bezpieczeństwa, zapewniające klarowność
i szybkość nadawanych komunikatów – w
razie potrzeby są zdolne do przystosowania
się do panującego w obiekcie hałasu; systemy kontroli dostępu, zapobiegające dostaniu się nieupoważnionych osób do miejsc o
ograniczonym dostępie.
Stosowane systemy zabezpieczeń mogą
być scentralizowane, co ułatwia koordynację
całości. Nowoczesne systemy są w stanie
wykryć zagrożenie, następnie przeanalizować je, włączyć odpowiednie zabezpieczenia i alarmy, powiadomić właściwe służby
oraz przygotować plan działania. Dzięki
temu reakcja na zagrożenie może być szybsza i bardziej efektywna.
Warto wspomnieć, że wymienione systemy wykorzystywane są nie tylko w transporcie kolejowym, ale również w innych dziedzinach, takich jak lotnictwo, bankowość,
szkolnictwo itp.
Aby dokonać oceny stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego konieczna jest znajomość liczby wypadków kolejowych, ich
przyczyny i skutków, a także występujących
zagrożeń. Liczba wypadków kolejowych to
pochodna m.in. natężenia ruchu kolejowego, ilości wykonywanych przewozów, stanu
technicznego użytkowanych sieci linii kolejowej oraz stanu technicznego pojazdów
kolejowych. Według raportu Najwyższej Izby
Kontroli z 2013 r. [4] na sieci PKP PLK S.A. – w
grupie 20 krajów UE (o największej długości
linii kolejowej) – zaprotokołowano najwyższą liczbę znaczących wypadków ogółem
oraz najwyższy wskaźnik liczby oﬁar tych
wypadków w stosunku do pracy eksploatacyjnej. Jakość bezpieczeństwa na kolei określona jest przez miernik wypadków, czyli
liczbę wypadków przypadających na 1 mln
pociągokilometrów. W 2011 r. praca eksploatacyjna, jaką wykonali przewoźnicy podczas przewozów osób, wyniosła 144,4 mln
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pociągokilometrów, a podczas przewozu
rzeczy – 79,5 mln pociągokilometrów. Podsumowując, wielkość pracy eksploatacyjnej
wyniosła 223,94 ml pociągokilometrów. Wynika z tego, że na każdy milion pociągokilometrów przypadało ponad 3,8 wypadku.
Polska od 2006 r. niezmiennie zajmuje w
UE drugie miejsce (po Rumuni) pod względem liczby znaczących wypadków ogółem
w stosunku do pracy eksploatacyjnej. Na
podstawie tego wskaźnika średnio w latach
2006–2010 na każdy milion pociągokilometrów odnotowano w naszym kraju 2,3
wypadku, podczas gdy w Rumunii – 3,9, a
w Niemczech – 0,3. W 2011 r. wskaźnik ten
dla Polski wyniósł – 2,1, dla Rumunii – 2,5, w
przypadku Niemiec – 0,3.
Drugie miejsce w Europie Polska zajmuje
również pod względem liczy wypadków z
udziałem osób poza przejazdami i przejściami kolejowymi. Wskaźnik ten w latach 2006–
2010 wynosił w Polsce około 1,8 wypadku,
w Rumunii – 1,8, w Niemczech tylko 0,2. W
2011 r. w naszym kraju wskaźnik ten minimalnie zmalał do 1,6, podczas gdy w Rumuni i
Niemczech nie uległ zmianie.
Spośród 20 krajów UE od 2006 r. Polska
zajmuje pierwsze miejsce (tym razem przed
Rumunią) w zakresie liczby oﬁar znaczących
wypadków, wyrażonej w FWSI33, w stosunku
do pracy eksploatacyjnej. Według wskaźnika
FWSI w latach 2006–2010 odnotowano w
Polsce na każdy milion pociągokilometrów
około 2,5 oﬁar wypadków, z kolei w Rumuni
– 1,6, a w Niemczech – 0,2.
Niski poziom bezpieczeństwa polskiej
kolei to wynik jednoczesnego występowania wielu negatywnych czynników. Do
najważniejszych należy zaliczyć: złą jakość
infrastruktury kolejowej; zły stan techniczny
nawierzchni, urządzeń SRK; niesatysfakcjonujący stan techniczny taboru wagonowe-

go i trakcyjnego; niski poziom kwaliﬁkacji
oraz brak umiejętności pracowników, którzy
odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu kolejowego; wolne wdrażanie wewnętrznych
regulacji wynikających z systemu SMS oraz
nieprzestrzeganie procedur obowiązujących
w tym zakresie.
Negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ma także niedostateczny nadzór,
zwłaszcza Prezesa UTK, nad działalnością zarządców infrastruktury kolejowej w zakresie
bezpieczeństwa. Polskie Koleje Państwowe
PLK S.A. nie jest w stanie zapewnić pełnej
kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu
kolejowego z powodu zbyt daleko idącej
defragmentacji procesów decyzyjnych w
spółkach przewozowych. Natomiast zarządcy spółek nie mają możliwości weryﬁkacji
przestrzegania przez pracowników stosowanych procedur.
Wyżej wymienione przyczyny skutkowały
częstymi wypadkami i zderzeniami pociągów z winy zarządcy infrastruktury kolejowej, jak i przewoźników kolejowych. W 2012
r. na linii PKP PLK S.A. zarejestrowano 684
wypadki, w tym 99 obciążało spółkę PKP PLK
S.A., a za pozostałe odpowiedzialni byli przewoźnicy kolejowi.
Wypadki kolejowe miały również mierzalne skutki ﬁnansowe. W 2012 r. skutki wypadków, z uwzględnieniem liczby osób ciężko
rannych i zabitych, zostały oszacowane na
około 167 mln zł, zaś koszty szkód materialnych w taborach i infrastrukturze wyniosły
18,8 mln zł.
Państwem, które może szczycić się innowacyjną i interesującą siecią kolejową na
prawdziwie światowym poziomie, są Niemcy. W dużym stopniu przyczyniła się do tego
spółka Deutsche Bahn AG, która od 1994 r.
zarządza kolejami państwowymi. Koncern
ten w pierwszych latach swego istnienia na

rynku musiał stawić czoła nie lada wyzwaniu, jakim było skomunikowanie wschodniej
i zachodniej części kraju, które złączyły się
po okresie komunizmu. Udało się to dzięki wprowadzeniu w 1995 r. „programu 3S”
– Serwis (Service), Bezpieczeństwo (Sicherheit), Czystość (Sauberkeit). Program ten
umożliwił utrzymywanie bardzo wysokich
standardów, które dla Niemców są podstawowym celem.
Dworzec w Lipsku (fot. 1) jest bazowym
przykładem „koncepcji 3S”. Podczas jego
renowacji w 1999 r. uwzględniono najwyższe standardy w kategorii bezpieczeństwa i
funkcjonalności. „Program 3S” może prawidłowo funkcjonować na dworcu w Lipsku
w wyniku integracji poszczególnych systemów. Zintegrowane działanie systemów
bezpieczeństwa jest możliwe dzięki centrali SMS, czyli Station Management System.
Stworzono ją na bazie systemu GEMOS.
Zastosowane w Niemczech systemy
bezpieczeństwa zaprojektowane zostały
na miarę XXI w. Oparto je na najnowszych
technologiach dostępnych na rynku. Szeroki zakres stosowania tych systemów pokazuje, że sprawdzają się one w różnych
miejscach, które wymagają odpowiedniego
zabezpieczenia. Znalazły one bowiem zastosowanie m.in. w szkolnictwie, bankowości,
instytucjach państwowych, monitoringach
miejskich, portach lotniczych, stadionach.
Dlatego też Polska – w ślad za Niemcami –
powinna w coraz większym zakresie korzystać z systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ze względu na koszty w mniejszych
obiektach kolejowych system zabezpieczeń
mógłby być mniej rozbudowany, ograniczony do podstawowych funkcji zabezpieczających. Najważniejszym priorytetem jest
bowiem ochrona korzystających z dworca
osób, a systemy zabezpieczeń z pewnością
mogłyby tę ochronę zapewnić.
Materiały źródłowe
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Kolej to bez wątpienia jeden z głównych
środków transportu naziemnego. Niezmienność trasy, olbrzymia ładowność
oraz modele coraz szybszych pociągów
sprawiają, że ten powstały w XIX w. środek
transportu, mimo rosnącej liczby samochodów osobowych, nadal ma olbrzymie
zastosowanie. W celu wyjaśnienia roli kolei
niezbędne jest odniesienie się do początków jej powstania i rozwoju. Pojawiają się
w związku z tym pytania: Jaką rolę pełniły
koleje w dziewiętnastowiecznej rewolucji przemysłowej? Jak koleje wpłynęły na
rozwój świata oraz ludzkości? Dlaczego w
owych czasach to właśnie koleje były wyznacznikiem rozwoju danego państwa?
Dlaczego koleje stworzyły podwalinę pod
dominującą do dziś pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie?
Powrót do przeszłości
Próby budowy lokomotywy parowej datowane są już na rok 1770. Podjął się takiej
próby francuski oﬁcer Nicolas Joseph Cugnot. Wynikiem jego prac była trójkołowa
maszyna z dużym, napełnianym wodą kotłem, poruszająca się z prędkością 4 km/h,
do obsługi której potrzebne były aż 4 osoby. Ponadto maszyna ta musiała zatrzymywać się co 15 minut, by ponownie nagrzać
kocioł w celu wytworzenia pary. Niska jej
skuteczność sprawiła, że nie znalazła zastosowania, a wojsko francuskie – będące
patronem całego projektu – wycofało się z
niego.
Wiele lat później w Wielkiej Brytanii inżynierowie oraz wynalazcy zaczęli pracować
nad podobnymi projektami. Powstała m.in.
konstrukcja Richarda Trevithicka. Udoskonalił on parowy silnik Jamesa Watta. Postanowiono zastosować go w przemyśle
górniczym, czego efektem było zaprezentowanie w 1804 r. pierwszej napędzanej
parą maszyny poruszającej się po torach.

Maszyna ta była jednak tak ciężka, że kruszyła umieszczone pod nią żeliwne tory,
zaś zmniejszenie wagi wpłynęło negatywnie na przyczepność. Po kilku próbach
Richard Trevithick zaprzestał prac nad maszyną, jednakże już wkrótce inni konstruktorzy zaczęli interesować się tematem lokomotyw. W kolejnych latach powstawały
mniej lub bardziej udane projekty. W 1814
r. nastąpił przełom – swój pierwszy parowóz skonstruował George Stephenson,
uznawany za ojca współczesnych lokomotyw. Pierwsza lokomotywa Stephensona
(„Blücher”) potraﬁła udźwignąć ciężar 30
ton i poruszała się z prędkością 6 km/h.
Choć nie były to zawrotne możliwości, to
maszyna osiągnęła sukces. Pozwoliło to
Stephensonowi kontynuować prace nad
projektem i go modernizować. Co ciekawe,
Stephenson zamiast stosowania urządzeń
zwiększających przyczepność (co zazwyczaj robili wcześniejsi wynalazcy) skupił się
na innych elementach, m.in. na ulepszeniu
pracy paleniska, rozłożeniu ciężaru parowozu (nie na 4, lecz na 6 kół) oraz zaprojektował wytrzymalsze od dotychczasowych
szyny kolejowe.
W 1825 r. w Wielkiej Brytanii otwarto
pierwszą na świecie regularną linię kolejową. Służyła ona do przewozu towarów
między portowym miastem Stockon a kopalnią węgla w Durham. Jako pierwsza trasę tę, liczącą 16 km, przebyła lokomotywa
Stephensona „Active”. Całe przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem, jednakże
aż do 1833 r. używano na tej trasie trakcji
konnej, gdyż koszty z tym związane były
niższe niż koszty użycia lokomotywy.
Kolejna lokomotywa, skonstruowana
przez Stephensona oraz jego syna w 1829
r., osiągnęła już w 1830 r., w dniu otwarcia
linii kolejowej Manchester–Liverpool (liczącej 56 km), zawrotną jak na owe czasy
prędkość 48 km/h. Konie nie mogły już
konkurować z zasilanymi silnikiem pociągami parowymi. Można stwierdzić, że od
tego momentu zaczęła się na świecie era
kolei.
Szybko dostrzeżono potencjał drzemiący w kolejach i ich główną zaletę – możliwość szybkiego i komfortowego transportu ludzi, towarów oraz informacji. Poza
tym wynalezienie pociągu zachęcało ludzi
do podróżowania, a podróż stawała się nie
tyle koniecznością, co przyjemnym sposo-

bem spędzania wolnego czasu. „Gorączka
kolejowa” ogarnęła całą Wielką Brytanię,
Belgię, kraje niemieckie, Rosję oraz oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Tak to się robi w Ameryce
Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych szybko
zrozumieli, że kolej może zrewolucjonizować życie w ich wielkim terytorialnie kraju. Na pierwsze efekty tego podejścia nie
trzeba było długo czekać. Między innymi
w 1831 r. pod Charleston otworzona została pierwsza linia z trakcją parową, zaś rok
później w Nowym Yorku oddano do użytku pierwszy odcinek New York and Harlem
RR – trasę biegnącą od ratusza do Harlemu.
Była to prawdopodobnie pierwsza kolej
uliczna na świecie.
W latach 30. XIX w. powstawał i prężnie
rozwijał się amerykański przemysł parowozowy, pozwalający ograniczyć import segmentów mechanicznych z Europy i oprzeć
się na rodzimej produkcji. Jednocześnie
powstawały kolejne spółki kolejowe. W
branżę kolejową zaczęło angażować się
coraz więcej osób, jak np. Cornelius „Commodore” Vanderbilt, który zaczął inwestować w koleje w połowie lat 40., a już w 1870
r. stworzył jedną z największych kompanii
kolejowych w kraju (New York and Hudson
River Railroads).
W odniesieniu do kwestii własności kolei
należy zwrócić uwagę na wyraźną różnicę
między Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią a państwami europejskimi. W
Europie koleje stanowiły własność państwa.
O ich budowie decydował rząd czy władca
danego kraju. Budowane były na życzenie
władzy i z jej środków (przynajmniej formalnie). Tymczasem w USA (podobnie w
Wielkiej Brytanii) koleje stały się sektorem
własności prywatnej. To pozwoliło wykorzystać czynnik, który od zawsze stanowił o
rozwoju nie tylko gospodarki, lecz rozwoju
kraju w ogóle, tj. ludzką przedsiębiorczość.
Jednocześnie do podejmowania inicjatyw
ludzi motywowała chęć zysku, którego
upatrywali w rozwoju kolei. Amerykanie
mieli świadomość tego, że koleje nie tylko mogą zmienić ich życie, lecz mogą być
także dochodowym biznesem. W niemal
rekordowym tempie rozbudowano sieć
szyn na terytorium całego państwa. Wobec
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Tab.1. Dyspozycja ziem publicznych od XIX w. do początku XX w. (1 akr = 40,468564224 arów)
Typ grantu lub sprzedaży

Ilość akrów

Procent całości

Sprzedaż bezpośrednia

303 500 000

27%

Przeznaczona na zasiedlenie (Homestead Acts)

287 500 000

25%

Koleje (bezpośrednio do korporacji)

94 400 000

8%

Koleje (dla poszczególnych stanów, do rozdawnictwa dla korporacji)

48 883 372

4%

Inne granty dla poszczególnych stanów

279 596 628

24%

Sprzedaż w ramach aktów Timber & Stone

13 900 000

1%

Sprzedaż i rozdawnictwo w ramach aktów Timber Culture

10 900 000

1%

Sprzedaż w ramach aktów Desert Land

10 700 000

1%

Granty dla weteranów wojennych

61 000 000

5%

Przejęcia ziemi przez osoby prywatne

34 000 000

3%

Ilość rozdanej bądź sprzedanej ziemi publicznej ogółem
1 144 380 000
Źródło: http://www.landgrant.org/forfeiture.html (dostęp: 10.5.2014 r.)

intensywnej ekspansji na zachód rola kolei
stała się kluczowa, pozwalała ona bowiem
nie tylko na szybki transport (w tym wojska), lecz także wiązała dany obszar z resztą
kraju, potwierdzając jego przynależność do
USA. Miało to kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju całego państwa. W 1840 r.
ogólna długość linii kolejowych na świecie
przekroczyła 9 000 kilometrów, z czego aż
połowa znajdowała się w USA. W połowie
XX w. amerykańska sieć torów liczyła łącznie około 15 400 kilometrów.
Land Grants
Stany Zjednoczone przeżywały w XIX w.
gwałtowny rozwój gospodarczy. Kierowana według liberalnych zasad gospodarka
przyciągała ludzi przedsiębiorczych i zachęcała ich do działania, zaś masowy napływ imigrantów gwarantował tanią siłę
roboczą. Efektem rozwoju kraju były także
wyjątkowo przychylne regulacje prawne
usankcjonowane przez państwo. Prawo
miało z założenia sprzyjać rozwojowi kolei
w Stanach Zjednoczonych drugiej połowy
XIX w., kiedy kolej amerykańska przeżywała
okres swojego największego rozkwitu. Bez
pomocy ze strony rządu USA budownictwo
kolejowe w latach 1860–1900 zostałoby
znacznie ograniczone. Budowa dłuższych
tras kolejowych była bowiem wyjątkowo
kosztownym przedsięwzięciem. Prywatne banki, obawiając się długich terminów spłaty długów przez spółki kolejowe,
pożyczały pieniądze bardzo niechętnie.
Dlatego Kongres Stanów Zjednoczonych
wspomógł spółki tzw. Land Grants, czyli
grantami w postaci ziemi. Były to serie aktów federalnych i stanowych wydawane w
latach 1850–1871. Wydawano je w różnych
celach, w tym wyrębu drzew, darowizny
dla wojennych weteranów, a także – co
szczególnie istotne – budowy kolei.
Głównym celem grantów adresowanych do spółek kolejowych było wspomożenie budowy amerykańskiej, transkonty-

100%

nentalnej sieci kolejowej i telegraﬁcznej,
głównie w celu przyspieszenia kolonizacji
ziem zachodnich, w tym także ziem uzyskanych po wojnie z Meksykiem (1846–1848).
Doprowadziło to do powstania silnej zależności między spółkami kolejowymi a
władzami federalnymi oraz władzami konkretnych stanów. Spółki kolejowe, które
otrzymały miliony akrów publicznej (państwowej) ziemi, sprzedawały ją obywatelom, by zarobione pieniądze przeznaczyć
na budowę trakcji i obiektów kolejowych.
Poza warunkiem publicznej sprzedaży
otrzymanych ziem spółki musiały niejednokrotnie podporządkowywać się wielu
innym wymogom, np. ukończenia danej
trasy w określonym terminie, czy świadczenia usług kolejowych na potrzeby wojska i
poczty po obniżonych stawkach.
Pierwsza ustawa z serii Land Grant Acts z
1850 r. przewidywała przeznaczenie blisko
3 750 000 akrów ziemi w formie grantu na
wspieranie projektów kolejowych. Jednakże w kolejnych latach liczba ta stale rosła,
osiągając pułap dziesiątek, a następnie setek milionów akrów.
Przed 1862 r. granty przekazywane były
władzom stanowym do rozdysponowania.
Wśród 9 stanów na użytek kolei przyznano
49 mln akrów ziemi, jednak wraz z pojawieniem się planów budowy tras transkontynentalnych władze federalne zaczęły
przyznawać granty bezpośrednio spółkom
kolejowym.
Trzy czwarte przyznanych ziem przypadło dla największych spółek kolejowych:
Northern Paciﬁc (40 mln akrów), Santa
Fe (15 mln akrów), Southern Paciﬁc (18
mln akrów) oraz Union Paciﬁc (19 mln
akrów). Generalnie, ziemie przekazane w
formie grantów obejmowały blisko 10%
powierzchni całego kraju, jednak zmiany
planów budowy i tras kolejowych doprowadziły w efekcie do tego, że pod budowę
kolei wykorzystano więcej gruntów. Dużą
część stanowiły ziemie „Dzikiego Zachodu”.

Budowa tras kolejowych na ziemiach uzyskanych w formie grantów przebiegała
bardzo sprawnie. Przykładowo, transkontynentalna linia kolejowa Omaha–Sacramento powstała w ciągu roku (1867–1869)
. Mimo że zarówno szyny, jak i podkłady
pod nie dowożono na wózkach, zaś przy
rozładunku nie korzystano z żadnego
sprzętu mechanicznego, każdego dnia
powstawało aż 16 km toru kolejowego.
Oznacza to, że na ułożenie jednej szyny
przeznaczano około 30 sekund. Jest to o
tyle imponujący wynik, że większa część
trasy przebiegała przez tereny pustynne.
Koleje budowane w tamtym okresie wielokrotnie zresztą przebiegały przez bardzo
niekorzystne tereny, jak pustynie czy góry
(gdzie konieczna była m.in. budowa tuneli).
Pomimo dosyć powszechnego korzystania
z maszyn i innych zdobyczy techniki (np.
dynamitu) tego typu inwestycje wymagały
ogromnych zasobów ludzkich. W tym celu
zatrudniano głównie imigrantów. Samo
towarzystwo Central Paciﬁc zatrudniało
ponad 12 000 przybyszów z Europy i Chin.
Poza trudami pracy w ciężkich warunkach
robotnicy musieli borykać się z wieloma
innymi problemami, jak np. ataki plemion
indiańskich. Nie bez powodu budowie niektórych odcinków trasy towarzyszyła eskorta wojskowa.
Rozdawnictwo ziemi stwarzało także
okazję do różnego rodzaju manipulacji i
przekupstw, a z uwagi na brak organów
kontroli (oraz nieograniczoną ludzką chciwość) procederów tych nie dało się powstrzymać. Żądne zysków spółki niejednokrotnie dokonywały niejasnych operacji
ﬁnansowych oraz korzystały z nielegalnych
metod pozyskiwania gruntów oraz poparcia ze strony lokalnych przedstawicieli
władzy (zwłaszcza przed 1862 r.). Również i
sprzedaż ziemi obywatelom do zasiedlenia
nie zawsze przebiegała zgodnie z prawem,
zdarzało się bowiem, że potencjalni osadnicy otrzymywali jałowe pustkowia zamiast
obiecywanych żyznych ziem. Mimo to rozwój oraz „ucywilizowanie” zachodnich terenów USA przebiegały wyjątkowo szybko.
Kolej podstawą Ameryki
Charakter, wielkość oraz stopień wdrożenia
programu grantów ziemi w Stanach Zjednoczonych w XIX w. to temat wielu dyskusji. Programy ówczesnych Land Grants
mają do dzisiaj swoich krytyków. Pojawiają
się głosy, że rząd nie powinien poświęcać
publicznej ziemi na darowizny dla prywatnych spółek, nawet jeśli pieniądze z jej
sprzedaży zostały wykorzystane w celu budowy kolei, mającej kluczowe znaczenie w
procesie kolonizacji nowych ziem. W praktyce właściciele spółek uzyskali ogromne
korzyści. Z kolei zwolennicy Land Grants
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Tab.2. Wielkość ziem przyznanych w formie
grantu dla poszczególnych spółek kolejowych na
budowę kolei do 1871 r. w akrach
Spółka

Wielkość ziem w
mln akrów

Northern Pacific

38,6

Atlantic & Pacific

12,4

Union Pacific

11,4

Central Pacific

7,9

Kansas Pacific

7,1

Southern Pacific

6,8

St. Paul & Pacific

3,3

Oregon & California

2,8

California & Oregon

3,2

Atchison, Topeka & Santa Fe

2,9

Chicago, Burlington & Quincy

2,8

Illinois Central

2,6

Chicago, St. Paul, Minneapolis & Omaha

2,1

Winona & St. Peter

1,7

St. Louis, Iron Mt. & Southern

1,4

Florida, Atlantic & Gulf Central

1,3

Pacific Railroad of Missouri

1,2

Dubuque & Sioux City

1,2

Mobile & Ohio

1,2

Chicago & North Western

1,1

St. Paul & Sioux City

1,1

Little Rock & Ft. Smith

1,1

Cedar Rapids & Missouri River

1,0

zwracają uwagę, że na początku XIX w. zachodnio-południowe ziemie dzisiejszych
Stanów Zjednoczonych były olbrzymimi
obszarami, niemal zupełnie niezasiedlonymi (wręcz dzikimi) i właśnie dzięki budowie kolei możliwe stało się ich szybkie
„ucywilizowanie”. Dzięki sprzedaży ziemi
otrzymanej w ramach Land Grands spółki
kolejowe sprowadziły na tamtejsze tereny
nowych osadników, a dzięki połączeniu całego kraju siecią linii kolejowych umożliwiły
również otwarcie granic między stanami.

wracalnym faktem. „Dziki Zachód” zaczął
zmieniać się niemal z dnia na dzień, a kolej stała się wizytówką Stanów Zjednoczonych.
Wszystko to scaliło Stany Zjednoczone
pod względem terytorialnym, dając szanse
dalszego rozwoju. Gdyby nie uniﬁkacja terytorialna USA jako kraju (mocno przecież
nadszarpnięta przez wojnę secesyjną), budowa wielkości tego państwa nie byłaby
możliwa. Właśnie dlatego twierdzę, że koleje były kluczem do amerykańskiej potęgi.

Nowa era
Materiały źródłowe
W dniu 10.5.1869 r. ukończono linią transkontynentalną łączącą wschodnią i zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Moment
ten wyznaczył nową erę w dziejach kraju.
Możliwość znacznie szybszego niż dotąd
transportu oraz handlu potwierdziła wzrost
potęgi USA. Przed powstaniem kolei transkontynentalnej podróż między wschodnim
a zachodnim wybrzeżem państwa trwała
wiele miesięcy i kosztowała ponad 1000
dolarów. Dzięki kolei każdy mógł przebyć
tę trasę w czasie około tygodnia, licząc się
z wydatkiem niespełna 70 dolarów. Amerykanie doczekali się swobodnego, szybkiego i stosunkowo niedrogiego środka
transportu umożliwiającego przemieszczanie się na długich odległościach. W 1910 r.
95% całego międzymiastowego transportu
należała do kolei.
Dzięki możliwości szybkiego transportu ludzi, towarów, informacji oraz – rzecz
jasna – wojska, aneksja zdobycznych w
drugiej połowie wieku ziem stała się nieod-

Razem
130.4
Źródło: http://www.landgrant.org/forfeiture.html
(dostęp: 10.5.2014 r.)
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gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/
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(dostęp:
10.5.2014 r.).
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Jaki jest prawdziwy wizerunek
Polskich Kolei Państwowych?
Michał Stencel

Michał Stencel
Student ekonomii 1 rok studiów
magisterskich
Stencel.michal@yahoo.com

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w
obecnej gospodarce stara się kreować jak
najlepszy swój wizerunek. Jest to, najprościej
mówiąc, wyobrażenie o przedsiębiorstwie
powstałe w jego bezpośrednim otoczeniu,
zwłaszcza u klientów. Odpowiednio wykreowany wizerunek wywołuje u ludzi pozytywne skojarzenia. Czasami jednak zdarza
się, że nasze wyobrażenie nie pokrywa się
z rzeczywistym obrazem ﬁrmy. Najlepszym
tego przykładem jest Spółka Polskie Koleje
Państwowe S.A., której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
W PKP S.A. od 2001 r. trwa poważna reforma, która ma na celu stworzenie z tej Spółki
instytucji łączącej służbę publiczną i funkcjonowanie charakterystyczne dla każdego
przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
W 2014 r. w Polsce świętowano 25 lat wolności i 10 lat członkostwa państwa w Unii Europejskiej, tak więc wiele powinno się zmienić.
Skoro w 1989 r. rozpoczęły się zasadnicze
zmiany gospodarcze w państwie (przejście
od gospodarki scentralizowanej do gospodarki wolnorynkowej), to funkcjonujący na
rynku krajowym przedsiębiorcy powinni
czerpać jak najwięcej z rozwiązań przyjętych
w państwach, które dłużej korzystają z rozwiązań wolnorynkowych. Należy dodać, że
dotacje przekazywane od 10 lat z budżetu
UE w sposób widoczny powinny zmienić
obraz polskiej kolei. Jak się jednak okazuje,
ukształtowały się dwie odmienne opinie na
temat rozwoju PKP S.A. Dzieje się tak, ponieważ jeden wizerunek kreuje zarząd PKP S.A.,
a drugi – media i klienci.
Przekształcenia w PKP trwają od 1989 r.,
jednak właściwy charakter przybrały wraz
z uchwaleniem ustawy z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.
1160). Na podstawie tej ustawy przekształcono przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” w kilka mniejszych spółek, które
różnią się pod względem celów działalności. Szczególną pozycję w tej grupie zajmuje PKP S.A. Głównym celem tej Spółki jest

nadzorowanie i koordynowanie działalności
innych spółek. To właśnie ona ustala plan
działania i wyznacza cele całego kolektywu.
W sprawozdaniach ﬁnansowych Grupy PKP
można znaleźć potwierdzenie misji realizowanej przez Spółkę i podsumowanie realizacji wszelkiego rodzaju projektów. To właśnie
sprawozdania ﬁnansowe oddają najlepszy
obraz PKP.
Obecnie strategiczne cele Grupy PKP ujęte są w programie „Twoja Kolej!”, który opiera
się na czterech ﬁlarach:
1. „Dobrze pomyślane!” – ﬁlar ten przewiduje wszelkie zmiany związane z usprawnieniem zarządzania zasobami ludzkimi,
infrastrukturą i ﬁnansami. Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa ma pomóc
wprowadzeniu Polskich Kolei Liniowych lub
PKP Cargo na Giełdę Papierów Wartościowych, czy efektywniejsze wykorzystywanie
środków unijnych w ogólnych inwestycjach
PKP. Dzięki temu we wszystkich podmiotach
Grupy PKP poprawić ma się rentowność, a z
czasem wzrosnąć także tzw. kultura korporacyjna.
2. „Na przyszłość!” – ﬁlar ten obejmuje
działania związane ze znaczącym poprawieniem się stany infrastruktury kolejowej.
Chodzi tutaj o dworce, linie kolejowe i tabor
będący w posiadaniu wszystkich jednostek
Grupy PKP. Na modernizacje wydawane jest
około 5 mld zł rocznie, dzięki którym tworzone bądź remontowane jest około 1000
kilometrów torów rocznie. Na sam nowoczesny tabor wydaje się około 4,1 mld zł. W
planie tym uwzględniona jest modernizacja
dworców, by w 2015 r. na terenie Polski funkcjonowało 10 dworców „Premium” i 80 zmodernizowanych, które obsługują do 150 mln
pasażerów rocznie. Ważnym elementem
tego planu jest przygotowanie około 1200
km tras dla Pendolino.
3. „Bezpiecznej podróży!” – ﬁlar ten dotyczy poprawy bezpieczeństwa wszystkich
osób korzystających z usług Grupy PKP.
Planowane jest wprowadzenie jednolitych
standardów bezpieczeństwa, zwiększenie
liczby patroli w pociągach i na dworcach,
zmodernizowanie 2000 przejazdów kolejowych i 200 rozjazdów, a także szkolenia
maszynistów oraz dyżurnych ruchu. W ﬁlarze tym do 2015 r. mają być wprowadzone
około 102 inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
4. „Witamy na pokładzie!” – ﬁlar ten obejmuje działania związane z poprawą komfortu i obsługi klientów. Do 2015 r. mają być

podjęte inicjatywy służące poprawie jakości
usług na dworcach i w pociągach (około
200 inicjatyw). Dodatkowo, ma być wprowadzona dynamiczna oferta handlowa, nowy
standard czystości. Co istotne, transport
kolejowy powinien zostać dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym celem programu „Twoja Kolej!”
jest nie tylko rozwój PKP S.A., ale także poprawa wizerunku polskich kolei. Pasażerowie już na początku 2015 r. powinni odczuć
znacznie większy komfort z korzystania z
usług PKP, a to dzięki nowoczesnemu taborowi, zwiększonemu bezpieczeństwu,
skróconemu czasowi jazdy oraz dodatkowym usługom, takim jak: WiFi w pociągach,
nowoczesne środki sprzedaży biletów, czy
lepsza obsługa informacyjna podróżnych.
Spółka podejmuje również działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich celem jest propagowanie długofalowych wartości dla klientów i interesariuszy.
W ten sposób Spółka potwierdza przejrzystość swego działania oraz wprowadza odpowiednie zasady etyki biznesowej i ładu
korporacyjnego, zgodne z europejskimi
standardami.
W ostatnim czasie prowadzona jest kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowo-drogowych. Tylko w 2012 r. użyto
1200 bilbordów i ponad 2000 razy pojawił
się spot reklamowy tej kampanii we wszystkich rodzajach mediów. Dodatkowo, Grupa
PKP wspiera inne akcje dobroczynne, m.in.
„Szlachetną Paczkę”, a także różnego rodzaju
kampanie społeczne.
W strategii CSR PKP nie zapomina także
o ekologii i rozwiązaniach prośrodowiskowych. Ostatnio zakupiony tabor spełnia
kryteria hałasu zgodne z normą TSI/EN ISO
3095, zmniejszone zostało zużycie paliwa
o około 40%, a zużycie środków smarnych
osiąga poziom nie wyższy niż 0,5% zużycia
paliwa, dzięki czemu emitowane do atmosfery substancje i gazy są na poziomie poniżej dopuszczalnego, a to zmniejsza opłaty
środowiskowe nawet o 50%.
Powyższe fakty powinny umacniać polskie społeczeństwo w przeświadczeniu,
że rozwój Grupy PKP idzie we właściwym
kierunku. Nie należy lekceważyć faktu, że
w ostatnich dwóch latach PKP stopniowo
oddaje do użytku zmodernizowane trasy,
dworce czy tabor kolejowy, zakupuje nowoczesny sprzęt i wprowadza zaplanowane
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innowacje. Taki rozwój sytuacji może skutkować tym, że do 2015 r. większość planowanych działań zostanie zrealizowana.
Dzięki stopniowej realizacji wszystkich
założeń programu „Twoja Kolej!” Grupa PKP
znacząco poprawia swój wizerunek. Podejmowane działania świadczą o dobrej znajomości potrzeb społeczeństwa i wiedzy na
temat właściwej interakcji jednostek Grupy
PKP z otoczeniem. W celu stworzenia odpowiedniej strategii działania przeprowadzono liczne badania, zarówno jakościowe, jak
i ilościowe. Dzięki nim uzyskano informacje
na temat klientów i ich potrzeb, poziomu
satysfakcji oraz oceny różnych przewoźników. Wyciągnięto więc końcowy wniosek,
że PKP rozwijają się w odpowiednim kierunku i obecne zmiany ogólnie oceniane
są pozytywnie. Jak się wydaje, problemy
wizerunku polskich kolei wynikają z negatywnych doświadczeń i przekazów medialnych związanych z Grupą PKP. Mimo
negatywnych opinii nie zaprzestano jednak
działań rozwojowych, a w latach 2013–2014
na inwestycje przeznaczono około 18 mld zł.
Dzięki realizacji planowanych inwestycji już
w 2015 r. PKP ma kojarzyć się z nowoczesnością i gwarancją najwyższej jakości obsługi, a
odzwierciedleniem tego ma być Pendolino,
które już niedługo będziemy mogli oglądać
na polskich torach.
Mimo pozytywnego wizerunku PKP S.A.,
wykreowanego przez Spółkę, w społeczeństwie, głównie dzięki mediom, nie brakuje
negatywnych opinii na jej temat. W celu

zbadania, co leży u podłoża opinii negatywnych, przeprowadziłem badanie empiryczne metodą CAWI. Wybranych losowo 250
ankietowanych odpowiadało na 7 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte. Wyniki
badań nie są zaskakujące, gdyż utwierdzają
w przekonaniu, że polska kolej pozostawia
wiele do życzenia.
Pierwsze pytanie dotyczyło częstotliwości korzystania z usług PKP (wykres 1). Aż
68% pytanych odpowiedziało, że podróżuje
koleją często lub bardzo często. Oznacza to,
że podróżują częściej niż 2 razy w tygodniu,
tak więc bardzo dobrze znają realia panujące na dworcach, w pociągach i w rozkładzie
jazdy. To właśnie ich opinie były najważniejsze przy wyciąganiu końcowych wniosków.
Dodatkowo, właśnie ci respondenci najobszerniej odpowiadali na pytanie otwarte,
które brzmiało: „Co koniecznie trzeba zmienić w funkcjonowaniu PKP?”. W pytaniach
zamkniętych uwaga została skupiona na
kwestiach najważniejszych dla każdego podróżującego, takich jak: tabor, rozkład jazdy,
jakość obsługi, ocena usługi.
Kolejne pytania dotyczyły zrozumienia
i dopasowania rozkładu jazdy do potrzeb
podróżnych (wykresy 2 i 3). Jak widać na
dwóch wykresach, dane zawarte na tablicach informacyjnych są zrozumiałe dla 78%
osób. To sugeruje, że nie tylko są one dobrze
przemyślane, ale przede wszystkim przejrzyste. Z kolei na pytanie dotyczące dopasowania połączeń komunikacyjnych do potrzeb
klientów aż 64% ankietowanych zaznaczyło

odpowiedź „TAK”. Oznacza to, że rzeczywistość nie jest tak zła, jak mogą sugerować
niektóre media. Problem z całą pewnością
jest, ale dotyczy on jedynie tras prowadzących do mniejszych miast lub tych, które nie
znajdują się na trasie pomiędzy głównymi
ośrodkami miejskimi. Największy problem
jest z miejscowościami, które leżą na obrzeżach województwa. Linie do nich prowadzące często są zamykane, co uzasadnia się
ich nierentownością. Są to jednak działania
ze szkodą dla ludzi, który muszą szukać alternatywnych sposobów przemieszczania
się. Z tego też powodu klienci, którzy korzystali z linii zamykanych z uwagi na nierentowność, w sposób wyraźny przedstawiają
negatywny obraz PKP. Nie jest także tajemnicą, że przedsiębiorstwo to kojarzone jest
z opóźnieniami. W rzeczywistości zdecydowana większość przewoźników odnotowuje
90% i wyższy poziom punktualności. Wyjątkiem jest PKP Intercity, najbardziej dotowany
przewoźnik krajowy, którego co piąty pociąg
jest opóźniony. Taki stan rzeczy z całą pewnością nie poprawia wizerunku Grupy PKP.
Czwarte pytanie dotyczyło poziomu obsługi klienta na dworcach i w pociągach (wykres 4). Pozytywne wyniki jednoznacznie
wskazują, że pod tym względem zmieniło
się najwięcej. Aż 46% osób biorących udział
w ankiecie wybrało wariant, że poziom ten
jest zadowalający. Co jednak ważniejsze, aż
44% respondentów wybierało odpowiedź
oceniającą obsługę dobrze lub bardzo dobrze. Jedynie 10% badanych ma pewne

1. Częstotliwość korzystania z usług PKP (opracowanie własne)

2. Zrozumiałość rozkładu jazdy dla podróżnych (opracowanie własne)

3. Adekwatność rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych (opracowanie
własne)

4. Poziom jakości obsługi klienta (opracowanie własne)
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zastrzeżenia, jednak wynikają one głównie
z przyczyn, na które PKP nie ma większego
wpływu. Źle oceniana jest zwłaszcza ilość
otwartych „okienek”, w których można zakupić bilet lub uzyskać konieczną informację.
Ten problem miała rozwiązać jedna kolejka
przy kasach biletowych. Problem został jednak źle odczytany. Podstawową przyczyną
takiego stanu rzeczy jest zbyt mała przepustowość przy tzw. okienkach. Zarządcy
dworców wyraźnie nie zdają sobie sprawy,
że o niektórych godzinach ruch w ich obiektach jest wzmożony i większa liczba osób
wyraża chęć zakupu biletu.
Można zauważyć, że o ile wcześniej dana
liczba pracowników była w stanie obsłużyć
klientów, tak obecnie nie ma najmniejszych
szans na efektywną obsługę. Pracownicy
sprzedający bilety pracują bez względu na
natężenie klientów, dlatego pojawiają się
problemy. Dodatkowo, frustrujący jest fakt,
że w większości dużych dworców znajduje
się wiele kas, jednak pewne rodzaje biletów
można zakupić jedynie przy konkretnym
stanowisku. Zdarzają się więc sytuacje, że
kilka kas biletowych jest obleganych, a w innych pracownicy siedzą, nudzą się i choćby
chcieli pomóc, to nie mają takiej możliwości.
Rozwiązaniem miały być maszyny, w których można kupić bilety. Jednakże są one
trudne w obsłudze i podróżni niechętnie z
nich korzystają, głównie z obawy o zakup
niewłaściwego biletu. Jest to niewątpliwie
kolejny element negatywnie wpływający na
wizerunek PKP S.A.
Kolejne pytanie dotyczyło oceny jakości
taboru kolejowego. Wyniki jednoznacznie
wskazują, że jest to największy problem Grupy PKP (wykres 5). Aż 60 % respondentów
oceniło stan taboru kolejowego jako bardzo
zły lub zły, natomiast niecałe 16% oceniło go
pozytywnie. Wprawdzie PKP stara się zmodernizować swój obecny tabor, co w większym lub mniejszym stopniu udaje się, ale
wciąż można znaleźć pociągi, których stan
pozostawia wiele do życzenia. Nie jest to
jednak największy problem użytkowników
kolei. Przede wszystkim skarżą się oni na
zbyt małą liczbę miejsc w pociągach. Chodzi tutaj o najczęściej uczęszczane trasy, prowadzące do dużych miast w godzinach po-

rannych i po godzinach pracy. Dochodzi do
sytuacji, że po paru przystankach nie ma już
miejsca i na kolejnych nie wpuszcza się już
nikogo do pociągu. Często zdarza się, że już
przed odjazdem z pierwszej stacji w pociągu
nie ma miejsca dla kolejnych uczestników
podróży. Podróż polskimi kolejami w ścisku
(brak dystansu osobistego między podróżnymi) można porównać do podróży koleją
indyjską. To wynik braku logiki przy doborze
taboru. Zdarzają się sytuacje, że w dni, w których jest mało podróżujących, podstawiony
jest pociąg ze znaczną liczbą wagonów
bądź długi autobus szynowy, zaś w dni, kiedy natężenie użytkowników kolei jest większe, tabor jest uszczuplony. Wystarczyłoby
działać racjonalnie przy doborze wielkości
taboru, by zwiększyć znacznie zadowolenie
klientów. Większość konsumentów nie przykłada dużej wagi do nadmiernego komfortu,
podstawowe znaczenie ma bowiem podróż
w normalnych, humanitarnych warunkach.
Przedostatnie pytanie dotyczyło ceny
biletów (wykres 6). Jak pokazują wyniki ankiety, usługobiorcy nie są zadowoleni z opłat
za przejazd. Uważają, że otrzymują usługę
za zbyt wygórowaną cenę. Nie ma w tym
nic dziwnego, zwłaszcza gdy zsumujemy
wszystkie negatywne oceny z tego badania.
Klienci są w stanie zapłacić kwoty adekwatne do standardu usług, z których korzystają.
Obecnie tej adekwatności nie ma, przez co
podróżni czują się oszukani.
Na końcu respondenci odpowiadali na
pytanie: „Czy Pendolino zmienia twoją opinię o PKP?” (wykres 7). Aż 66% osób nie zmieniło zdania na temat PKP po zakupie tego
pociągu, a 14% badanych nie ma zdania na
ten temat. Sam pojazd wzbudził w kraju wiele kontrowersji. Dla PKP S.A. jest to innowacja
i środek służący poprawie wizerunku Spółki.
Klienci i media patrzą na ten zakup nieco
bardziej sceptycznie. Nie jest przy tym tajemnicą, że włosko-francuski producent nie
wywiązał się w sposób właściwy z umowy, a
obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury
kolejowej dla tego pociągu. Podkreśla się, że
Pendolino może jechać do 293 km/h i wraz z
jego uruchomieniem na polskich torach rozpocznie się era kolei nowej jakości. Jednakże
dla statystycznego klienta zmiany nie muszą

5. Stan taboru kolejowego (opracowanie własne)

być odczuwalne. Pociąg ten będzie kursował na trasie Warszawa–Gdańsk–Katowice–
Kraków–Wrocław. Ceny biletów będą z całą
pewnością wysokie i niewiele osób będzie
stać na korzystanie z tych usług.
Należy także zaznaczyć, że koszt zakupu Pendolino nie był najniższy, a polscy
producenci mają w ofercie konstrukcję o
podobnych parametrach. Bydgoska PESA
oferuje model DART, zaś Newag z Nowego
Sącza – model Impuls. Problemem jest jednak to, że w dniu przetargu na zakup Pendolino jedynie Alston mógł dostarczać tego
typu maszyny. Od przetargu minęły 3 lata,
a Pendolino wciąż nie zachwyca klientów.
Może więc należało najpierw stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a następnie myśleć o ogłoszeniu przetargu? Obecnie PESA i
Newag mogłyby stanowić realną konkurencję dla Alston. Zakup pociągów od polskiego producenta przyniósłby duże korzyści
ekonomiczne. Oznaczałoby to wsparcie dla
rodzimego przedsiębiorstwa, część środków
wróciłaby do budżetu państwa w postaci
podatków, a PKP zapewniłaby nowe miejsca
pracy dla osób obsługujących cały tabor.
Zarząd PKP S.A. prawdopodobnie popadł
w zbyt duży optymizm i złudnie uwierzył,
że Pendolino uratuje polską kolej i poprawi
jej wizerunek. Jak się jednak okazuje, przyszli
potencjalni użytkownicy nie są entuzjastami
i realnie oceniają pojawienie się Pendolino
na polskich torach, a sama transakcja zakupu
pociągu wciąż budzi wiele wątpliwości.
Jak wynika z przeprowadzonych badań,
PKP S.A. powinna zwrócić uwagę na pięć
podstawowych kwestii w celu poprawy
swojego wizerunku. Priorytetowe znaczenie mają: 1) dostosowanie cen biletów za
przejazd do jakości podróży; 2) zwiększenie
komfortu podróżujących; 3) bardziej logiczny dobór taboru kolejowego; 4) zwiększenie
praw pasażerów; 5) zwiększenie nakładów
na inwestycje, które będą dotyczyć większości klientów.
Dopiero po zrealizowaniu tych zadań
Grupa PKP ma szansę zbudować wizerunek
profesjonalnych i przyjaznych podróżnym
linii kolejowych.
Osoby podróżujące koleją oczekują stosunkowo niewiele, a mianowicie, że pociąg

6. Ceny biletów (opracowanie własne)
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przewiezie z miejsca do miejsca, za określoną cenę, a w pociągu będą mieli zapewnioną
przestrzeń i wygodne miejsce. Aby sprostać
tym oczekiwaniom wystarczy w godzinach
większego natężenia ruchu doczepić kilka
dodatkowych wagonów lub podstawić na
peron duży autobus szynowy, a w skrajnych
przypadkach – podłączyć mniejszy pojazd.
Wówczas cena za przejazd przestanie być
problemem, a dostosowanie taboru do aktualnych potrzeb zwiększy zadowolenie i
komfort pasażerów.
Zastanawia tylko, czy PKP S.A. lub nawet
Urząd Transportu Kolejowego (UTK) dysponują wiedzą, że jedynie co trzeci Polak jest
zadowolony z warunków podróży polskimi
pociągami. Z raportu Komisji Europejskiej pt.
„Konkurencja na rynku kolejowym” z 2012 r.
wynika, że tylko 29% pasażerów jest zadowolonych z usług kolejowych w naszym
kraju. Otóż, miarą zadowolenia klientów jest
liczba składanych skarg, a tych jest naprawdę mało. Do PKP w 2013 r. wpłynęło prawie
3 tys. reklamacji. Jest to dość znaczna liczba,
jednak w tym czasie z usług tego przedsiębiorstwa korzystało ponad 14 mln osób. Z
kolei do UTK w 2014 r. wpłynęło prawie 500
skarg, co przy ogólniej liczbie podróżujących nie jest niepokojące. Podróżni często
nie zgłaszają żadnych uwag, głównie z powodu braku wiary w poprawę sytuacji. Jednak bez interwencji ze strony korzystających
z usług kolejowych przewoźnik może nie
dostrzegać wielu problemów. To przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zaistniałe
zdarzenie. Jest to odpowiedzialność stała i
zależy od działań oraz staranności przewoźnika w trosce o pasażera. Zatem powoływanie się przewoźnika na tzw. siły wyższe, jako
usprawiedliwienie sytuacji wywołujących
niezadowolenie po stronie pasażerów, jest
bezpodstawne. Należy pamiętać również,
że pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania za opóźnienia bądź nieodpowiednie warunki podróży. Klient jest więc
uprzywilejowany, ale rzadko z tych przywilejów korzysta.
Analizując wizerunek PKP S.A., trzeba
pamiętać o realizowanych inwestycjach.
Obecnie największe środki ﬁnansowe przeznaczane są na nowoczesny tabor i moder-

nizację linii kolejowych. O ile modernizacja
jest społecznie akceptowana, to zakup nowoczesnego taboru wzbudza wiele obaw.
Chodzi tutaj zwłaszcza o Pendolino, z którego w rzeczywistości korzystać będzie mogła tylko wąska grupa osób. Właśnie w tym
momencie większość społeczeństwa czuje,
że ich potrzeby nie są zaspokajane. Tylko na
tę inwestycję (zakup 20 pociągów) wydano
2,7 mld zł, za co można byłoby kupić więcej
autobusów szynowych, z których korzysta zdecydowanie więcej osób. Pieniądze
wydane na Pendolino mogły zostać także
wydane na modernizację już istniejącego
taboru, który również jest eksploatowany
przez znaczną część społeczeństwa. Zakup
Pendolino godzi w służbę publiczną, której
realizację deklaruje PKP S.A. Tymczasem w
ocenie społeczeństwa był to bardziej zakup
oparty na polityce niż ekonomii.
Również eksperci (np. z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR) negatywnie wypowiadają się na temat funkcjonowania Grupy PKP, głównie inwestycji realizowanych
przez PKP S.A. Podkreślają, że Polska nieefektywnie wykorzystuje środki z UE. Jednocześnie rzeczywistość pokazuje, że mało prawdopodobne jest ich pełne wykorzystanie. W
efekcie PKP S.A. będzie musiała oddać niewykorzystane pieniądze i zrezygnować z realizacji kilku kluczowych projektów. Eksperci
są też zdania, że pozytywnym zjawiskiem
jest obniżanie cen biletów i wprowadzanie
promocji, choć nie gwarantuje to zasadniczej zmiany sytuacji przedsiębiorstwa.
Grupie PKP brakuje spójnej wizji dalszego
rozwoju sektora pasażerskiego. Tymczasem
klienci potrzebują konkretnych zmian, podczas gdy oferuje im się rozwiązania szczątkowe, takie jak: Internet w pociągach, jedna
kolejka przed kasami, czy sprzedaż alkoholu
na dworcach i w pociągach.
Wydaje się, że obecnie w polskim sektorze
kolejowym nie ma szans na radykalne zmiany poprawiające jakość usług świadczonych
przez PKP. Sektor kolejowy jest specyﬁczny,
bowiem nie jest w stanie funkcjonować bez
subwencji państwowych. Kolej w Polsce po
wieloma względami jest nierentowna, ale
jest tak również w wielu innych krajach na
całym świecie. Koleje niemiecka, francuska

7. Wpływ Pendolino na opinię o PKP (opracowanie własne)

czy japońska także otrzymują środki na funkcjonowanie z budżetu państwa.
Moim zdaniem, dla sektora kolejowego
szansą mógłby być otwarty rynek. Duża
liczba konkurentów na tym rynku mogłaby skutkować poprawą jakości i obniżeniem kosztów świadczonych usług, przez
co transport kolejowy stałby się bardziej
atrakcyjny. Z drugiej strony, wolny rynek dla
niektórych przedsiębiorstw świadczących
usługi przewozowe mógłby oznaczać nieuchronny upadek z uwagi na rywalizację
uczestników tego rynku. W Polsce jest tylko
kilku przewoźników, którzy odnaleźliby się
na otwartym rynku, ale w większości przypadków konieczne są zmiany. W najgorszej
sytuacji znalazłoby się PKP Intercity, którego
funkcjonowanie uzależnione jest praktycznie całkowicie od dotacji.
Ponadto, państwo mogłoby wspierać
konkurencyjność podmiotów świadczących
usługi przewozowe przez obniżanie stawek
za dostęp do torów. Dzięki temu cena usług
byłaby niższa, a wówczas być może więcej
osób wybrałoby kolej zamiast innego środka
transportu. Nic jednak nie wskazuje na takie
zmiany, a Polska do 2022 r. ma prawo zapewniać protekcję swoim przewoźnikom.
Wizerunek PKP S.A. jest bardzo dualistyczny. Z jednej strony, mamy obraz prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, które troszczy się o swoich pasażerów i dba o
najwyższą jakość świadczonych usług. Z
drugiej strony, mamy obraz monopolisty,
który nie dba ani o klientów, ani o swój wizerunek, gdyż nie musi tego robić. Wprawdzie PKP S.A. rozwija się, inwestuje w tabor,
modernizuje trakcję, wprowadza innowacje,
ale – niestety – nie wszystkie inwestycje są
traﬁone, przez modernizację linii kolejowych
pasażerowie odczuwają dyskomfort, a niektóre problemy są w ogóle niedostrzegalne.
Stan polskich kolei pozostawia wiele do życzenia. Kolej nie jest wizytówką Polski, co potwierdza choćby fakt, że w raporcie rządowym wydanym z okazji 10 lat członkostwa
RP w UE i podsumowującym osiągnięcia
państwa do 1.5.2014 r. kolej została potraktowana zdawkowo. Nawet 5 mld euro uzyskanych dotychczas z budżetu unijnego nie
pomogło rozwiązać wszystkich problemów
polskich kolei. Większość kluczowych inwestycji, które mogą przynieść pozytywne
rezultaty dla stanu infrastruktury kolejowej,
nie jest jeszcze zakończona. Poza tym sposób realizacji wielu przedsięwzięć, jak zakup
Pendolino, wywołuje krytykę ze strony nie
tylko ekspertów, ale i ogółu społeczeństwa.
Dlatego odpowiedź na pytanie o to, jaki jest
prawdziwy wizerunek PKP S.A. pozostawić
należy do osobistego osądu zarówno osób
korzystających z usług kolejowych, jak i osób
tylko obserwujących funkcjonowanie kolei
państwowych.
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Korzenie Polskich Kolei Państwowych sięgają II
Rzeczpospolitej. Obecnie jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe”. Jest największą
spółką Grupy PKP, a do jej zadań należy generalnie restrukturyzacja majątku PKP.
W skład Grupy PKP wchodzą powszechnie
znane: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo,
PKP InterCity. Transport kolejowy jest złożonym
przedsięwzięciem, dlatego w Grupie PKP nie
dziwi obecność spółek takich, jak: PKP Energetyka, PKP Informatyka, TK Telekom, choć należą do niej również podmioty niemające wiele
wspólnego z kolejami sensu stricto, np. Kolejowa Oﬁcyna Wydawnicza, Drukarnia Kolejowa
Kraków, huty w Stalowej Woli i w Ostrowcu,
Fabryka Papieru Skowlin. Łączny majątek Grupy
PKP wart jest około 25 mld zł, prawie 95% tego
majątku stanowią nieruchomości [1].
Odwołując się do raportu Najwyższej Izby
Kontroli ze stycznia 2010 r. [3] (od tego czasu nie
było rewolucyjnych zmian w działalności spółki,
a najnowszy raport dotyczący lat 2010–2013 nie
został jeszcze opublikowany [4]) można stwierdzić, że PKP S.A. jest nierzetelnie zarządzana.
Bałagan organizacyjno-prawny, permanentne
„rolowanie” zadłużenia oraz nieuregulowana
kwestia zarządzania infrastrukturą kolejową – to
tylko niektóre problemy wskazane w raporcie, z
jakimi boryka się zarząd Grupy PKP. Co istotne,
pomimo ponad 10 lat istnienia PKP S.A. problemy te są nie do przezwyciężenia. Co więcej, jak
wynika z zawartej w raporcie NIK analizy rocznych sprawozdań zarządu PKP S.A., problemy
ﬁnansowe rozwiązywane są doraźnie poprzez
upłynnianie sporego majątku Spółki i dotacje.
Dotacje dla Grupy PKP
Ze względu na swój rodowód i obszar aktywności, PKP nie jest w stanie samodzielnie ﬁnansować swojej działalności. Analizując nawet

ogólnie dostępne raporty ﬁnansowe, nietrudno
dojść do wniosku, że bez państwowej dotacji w
krótkim czasie masą upadłościową Grupy PKP
zarządzałby syndyk. Na wykresie 1 widać wyraźnie, jak zwiększają się–prawie w tempie geometrycznym (w związku m.in. ze zwiększonym
wykorzystaniem od 2009 r. środków unijnych
na modernizację kolei)–dopłaty do kolei państwowych.
Warto nadmienić, że Polska nie jest w tym
zakresie jakimś niechlubnym wyjątkiem – koleje na całym świecie są dotowane (w odległej Japonii, USA, czy bliskich nam Niemczech,
Francji, Anglii). Kwoty pomocy państwowej w
innych państwach to dziesiątki miliardów dolarów czy euro. Co ciekawe, w streﬁe wolnego
handlu Schengenistnieje konﬂikt na linii pomoc
państwa – zasady uczciwej konkurencji, stąd
starania rządów państw europejskich, aby z
majątków przewoźników szynowych wydzielić
infrastrukturę kolejową (ma to również na celu
poprawienie konkurencyjności na tym trudno
dostępnym rynku), która wymaga najwięcej nakładów. Oznacza to, że de iure przewoźnicy nie
będą dotowani, de facto – dotacje otrzymają
pośrednio.
W odniesieniu do PKP należy zwrócić uwagę,
że wysokie dotacje (tabela 1) nie przekładają się
jednak na satysfakcję pasażerów. W sondażach
przeprowadzanych przez europejskie ośrodki
badania opinii publicznej PKP S.A. wypada fatalnie – klienci przewoźnika skarżą się niemal na
wszystko [9].
Modele rozwoju
Wyróżnia się dwa modele rozwoju gospodarczego: równomierny i nierównomierny. Trzeba
zauważyć, że cechą znamienną modelu wzrostu równomiernego jest wykluczenie kryzysów
i stabilizująca rola państwa w gospodarce przy
wzroście równomiernym [5]. W modelu tym po
pierwszych objawach kryzysu państwo zwiększa wydatki, korzystając z nadwyżek zgromadzonych w czasach prosperity i zmniejsza stopy
procentowe, by zachęcić do inwestycji [5] (wykres 2).
Natomiast w modelu rozwoju nierównomiernego państwo nie interweniuje, co w konsekwencji prowadzi do kryzysu i zmniejsza się
produkcja [6] (wykres 3).
Przed II wojną światową prym wiódł model
rozwoju nierównomiernego, jednak w związku
ze zwiększającą się rolą państwa w gospodarcei popularnością teorii interwencjonistycznych

1. Dotacje (samorządowe, państwowe, unijne)
dla Grupy PKP w latach 2001–2012 (w mln zł)
Źródło: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport-finansowy.html (dostęp: 30.9.2014 r.)

na znaczeniu systematycznie zyskiwał model
rozwoju równomiernego. Obecnie większość
gospodarek państwowych opiera się na założeniach tego modelu [8].
Ekonomiści za wszelką cenę chcieliby unikać
kryzysów, nie dostrzegają jednakznaczenia kryzysów w gospodarce. Abstrahując od tego, że
obecnie źródłem kryzysów ekonomicznych w
większości przypadków są decyzje rządu, nale-

2. Wzrost gospodarczy w modelu równomiernego rozwoju gospodarczego

ży pamiętać, że w czasach, gdy kiedy państwo
pełniło w gospodarce rolę tzw. stróża, kryzysy
były dla ekonomii swoistego rodzaju katharsis.
Oczyszczały one rynek z nierentownych przedsiębiorstw, bez perspektywicznych dróg rozwoju, a także dawały asumpt do przyjęcia nowych,
lepszych rozwiązań prawnych, podatkowych
bądź politycznych. Wystąpienie kryzysu to
wyniknie efektywnych, przeinwestowanych,
źle zarządzanych gałęzi gospodarki, jak również szkodliwych rozwiązań instytucjonalnych,
prawnych czy polityczno-gospodarczych. Najbardziej popularne przykłady to: tzw. dot-com
boom w USA, polegający na przeinwestowaniu
branży IT; odnotowany w USA kryzys ﬁnansowy
z 2007 r., spowodowany nieodpowiedzialną
polityką monetarną i państwową interwencją
w rynek kredytów hipotecznych; Tulipomania
z XVII-wiecznej Holandii – bańka spekulacyjna
na rynku cebulek tulipanów; mania kolejowa
w Wielkiej Brytanii (także w USA) z początków
XIX w., polegająca na spekulacji akcjami spółek
wówczas nowej branży kolejowej [8]. Rezygnując z modelu wzrostu nierównomiernego na
rzecz modelu wzrostu równomiernego, ignoru-

Tab.1. Dotacje (samorządowe, państwowe, unijne) dla Grupy PKP w latach 2001–2012 (w mln zł)
Lata

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kwota dotacji
736
503
454
765
696
1 164 1 203 1 118
(w mln zł)
Źródło: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport-finansowy.html (dostęp: 30.9.2014 r.)

2009

2010

2011

2012

1 075

2 400

4 829

5 459
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że im większe straty przynosi PKP, tym większe
otrzymuje dotacje. Logika nakazywała by albo
zamknąć takie przedsiębiorstwo, albo – jeżeli
jest ono niezbędne społeczeństwu– poddać
je procesowi prywatyzacji. Restrukturyzacją
powinien zająć się prywatny inwestor, zainteresowany jak najszybszym i najsprawniejszym
przeprowadzeniem tego procesu [7].

3. Wzrost gospodarczy w modelu nierównomiernego rozwoju gospodarczego

je się napływające z rynku sygnały o nierentowności poszczególnych sektorów gospodarki.
Jest to zjawisko niepożądane, ponieważ hamuje rozwój i prowadzi do nieefektywnej alokacji
zasobów. Ponadto, warto w tym miejscu przypomnieć o „prawie Savas’a”, zgodnie z którym
każda aktywność państwa jest od 20% do 40%
bardziej kosztowna, niż gdyby wykonywał ją
podmiot prywatny, bez jakościowej różnicy.
Ginące zawody w transporcie
Pośrednim skutkiem rozwoju gospodarczego
powinna być likwidacja miejsc pracy. To naturalne, że istnieją tzw. ginące zawody. Z punktu
widzenia konsumenta pozytywnym zjawiskiem
jest obniżenie kosztów działalności, co w połączeniu z konkurencją na rynku wpływa na obniżenie cen. Innym aspektem tego zagadnienia
jest mobilność siły roboczej. Jeżeli pracownicy
nigdy nie traciliby swoich posad, to przedsiębiorcy nie mieliby możliwości realizacji nowych
inicjatyw gospodarczych lub byłoby to wysoce
utrudnione.
W branży transportowej można podać przykłady zawodów, z których w wyniku rozwoju
gospodarczego zrezygnowano bądź straciły na
znaczeniu. Stangreci, kołodzieje, rymarze, stajenni utracili pracę w efekcie wynalezienia kolei
i samochodu [8].
Należy zrozumieć, że aby ta rewolucja mogła mieć miejsce najpierw w hutach trzeba było
zatrudnić pracowników do wytopu stali, potem
budowniczych do położenia torów, następnie
w nowych fabrykach– w celu wyprodukowania
lokomotywy– robotników i inżynierów, a na kolei niezbędne było zatrudnienie maszynistów,
zawiadowców, konduktorów, dyżurnych ruchu,
zwrotniczych, toromistrzów itp. Wizja likwidacji
kolei nie musi jednak jawić się jako katastrofa,
lecz może być postrzegana jako kolejny etap
rozwoju transportu.
Pozytywne przykłady zastosowania
transportu szynowego
Wykorzystanie kolei do transportu towarowego, pomimo niewątpliwych wad (konieczność
dowożenia i odwożenia ładunku do pociągu),
ma wiele zalet i – co ciekawe – może być opła-

Podsumowanie
calne. Składają się na to: niskie koszty transportu
na duże odległości, wielka ładowność, niezależność od warunków pogodowych, niskie ryzyko
uszkodzenia towaru. Spółka PKP Cargo, która
zajmuje się kolejowym przewozem towarowym, jestjedyną spółką w Grupie PKP, która od
2009 r. regularnie przynosi zysk [1].
W rozległych terytorialnie państwach, jak
USA, Chiny, Rosja (tj. w państwach o rożnym
stopniu rozwoju gospodarczego),kolej odgrywa znaczącą rolę w transporcie, natomiast w
krajach o mniejszych rozmiarach – jedynie w
tych wysoko rozwiniętych, jak Niemcy, Austria,
Szwajcaria, państwa bałtyckie, towary są efektywnie przewożone pociągami. Transport to
działalności kolei, którą prawdopodobnie warto
rozwijać.
Innym godnym pochwały przykładem są
koleje dużych prędkości, wykorzystywane do
szybkiego transportu pasażerskiego międzymiastowego. Polska teoretycznie dysponuje
taborem, oraz infrastrukturą gotową do szybkiego ruchu kolejowego (powyżej 200 km/h),ale dopiero uruchomienie na polskich torach
pociągów Pendolino pokaże, na ile korzystnie
wpłynie to na jakość usług PKP S.A. (wcześniej
wspomniany, jeszcze nieopublikowany raport
NIK dotyczący lat 2010–2013 ma zawierać efekty
kontroli zakupu włoskiego pociągu [4]). Należy
pamiętać, że istnieje co najmniej klika kolei dużych prędkości, które z powodzeniem konkurują
z samolotami na krótkich i średnich dystansach
– ze względu na podobną prędkość, ale przede
wszystkim z uwagi na korzystniejsze w porównaniu do lotnisk usytuowanie względem centrów miast dworców kolejowych. Dowodem na
rozsądne wykorzystanie kolei do transportu pasażerskiego są: Intercity Express w Niemczech,
TGV we Francji, Frecciarossa (oraz Frecciargento
i Frecciabianca [2]) we Włoszech, jak również
najszybsze na świecie Shinkansen w Japonii
[2]– to konkretne przykłady na sensowne wykorzystanie kolei do transportu pasażerskiego.
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zasadność działalności PKP, warto podkreślić, że
transport szynowy ma znakomite zastosowanie w przewozie pasażerów w miastach, czego
przykładem jest metro. Pociągi jeżdżące pod
zakorkowanymi centrami miast stanowią znakomitą alternatywę dla samochodów lub zabytkowych tramwajów. Wielkie metropolie, takie jak
Londyn, Nowy York, Moskwa czy Paryż, wiele
zyskały – w sferze rozwoju transportu – dzięki
kolei podziemnej.
Spółka PKP posiada niewątpliwie potencjał
pozwalający na rozwój i podniesienie jakości
świadczonych usług, choć – niestety – jest on
blokowany przez interwencjonizm państwowy
w najgorszym wydaniu, co w praktyce oznacza,

Pytanie o ekonomiczne uzasadnienie działalności PKP S.A. pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Należy podkreślić, że pomoc udzielana
Spółce przez państwo jest przykładem pomocy
nieefektywnej, a może nawet szkodliwej. Dane
z raportów ﬁnansowychGrupy PKP czy raportu

Najwyższej Izby Kontroli oraz wyniki sondażu
opinii przeprowadzonego na zlecenie Komisji
Europejskiej [9] nie pozostawiają wątpliwości, że
reformy przeprowadzane w polskich kolejach
maja charakter doraźny, są pozbawione wizji i
długofalowej strategii, a zmiany zachodzą zbyt
wolno.
W związku z powyższym można zastanowić
się nad zasadnością całkowitego lub częściowego upaństwowienia kolei i ich dotowania. Być
może uda się znaleźć inną formę organizacyjnoprawną kolei. Nie ulega wątpliwości, że rozwój oraz innowacje w transporcie kolejowym w
Polsce nie będą realne tak długo, jak długo kolej
będzie państwowa.
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Kolej jest jednym z głównych środków transportu w Polsce. Odgrywa istotniejszą rolę w
podróżach długich niż w krótkich. Natomiast
w podróżach krótkich coraz ważniejszą rolę
odrywają pociągi osobowe - szynobusy (stacje
osobowe zlokalizowane są od siebie w odległości kilku kilometrów), których standard jest
zdecydowanie wyższy niż pociągów osobowych, a przy tym są bardziej ekonomiczne [8,
10]. Wiele prac naukowych poświęcono kolei,
analizując głównie jej rozwój i regres na przestrzeni lat [7, 9, 17],
W ostatnim czasie popularne stało się modelowanie sieci transportowych, w tym również połączeń kolejowych [13, 15]. Połączenia
kolejowe, które są jednym z komponentów

połączeń intermodalnych, pozwalają przemieścić się dużej liczbie osób na większą odległość
[4, 12, 14]. Dobre połączenie przewozów kolejowych z miejskim przewozem autobusowym,
trolejbusowym, tramwajowym, może w znaczący sposób odciążyć zakorkowane miasto
[1].
W literaturze dużo miejsca poświęcono
planowaniu przyszłej sieci kolejowej, wyznaczaniu nowych inwestycji, modernizacji istniejących sieci kolejowych. Niestety plany nie
obejmują powstania w Polsce Kolei Dużych
Prędkości, które miały wprowadzić polską kolej w standardy europejskie. Niestety Polski nie
stać na tak dużą inwestycję, nawet pomimo
przeznaczania na kolej dużych sum pieniędzy
z budżetu UE (KZPZ 2030).
Metodyka opracowania
Obszar badawczy obejmuje teren całej Polski,
z wyznaczonymi czynnymi liniami kolejowymi
wg wakacyjnego rozkładu jazdy PKP z 2011
roku. W obszarze badawczym przedstawiono
rozkład przestrzenny projektów współﬁnansowanych ze środków UE w okresie 2004-2006
i 2007-2013, na obecnie modernizowanych

1. Prędkości pociągów ekspresowych w 2011 r.
(źródło: rozkład jazdy PKP).

szlakach kolejowych mogą poprawić się prędkości po oddaniu ich do użytku. Na mapie
przedstawiającej projekty współﬁnasowane
ze środków UE przedstawiono lokalizacje linii
kolejowych pochodzących z listy rezerwowej,
które najprawdopodobniej wykonane zostaną
w kolejnym okresie programowym 2014-2020.
Głównym źródłem, dzięki któremu powstała
macierz połączeń (która przedstawiona została
w formie kartodiagramu wstęgowego prostego), ilustrująca prędkości na poszczególnych
kategoriach pociągów, jest internetowy rozkład jazdy (www.pkp.pl). W analizie nie wykorzystano innych materiałów przedstawiających
czasy przejazdu poszczególnymi pociągami,
ponieważ są one trudne w pozyskaniu i czasochłonne oraz niemożliwe do wykonania w
czasie funkcjonowania rozkładu jazdy. Analiza
porównania rozkładowych czasów przejazdu
np. z odbiornikami GPS opierała by się na wyborze pewnych case study, co w dalszej analizie opierałoby się na szacowaniu.
Połączenia kolejowe między stacjami, jak
również prędkości na nich uzyskiwane, podzielone zostały na cztery kategorie: ekspresy,
dalekobieżne regionalne, pospieszne, osobowe. Do kategorii pociągów ekspresowych
(kwaliﬁkowane) zaliczono: Ekspresy, InterCity,
EuroCity, osobowe dalekobieżne (kwaliﬁkowane); InterREGIO, REGIOekspres, pospieszne
(kwaliﬁkowane): pospieszne, TLK, osobowe;
Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie,
Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Kolej
Śląska, Kolej Trójmiejska.
Macierz połączeń wg różnych kategorii pociągów jest różnego stopnia szczegółowości.
Biorąc pod uwagę stałą prędkość, najbardziej
szczegółowe są połączenia regionalne. Jednakże na średnią prędkość obliczoną z programu ArcGIS wpływa lokalizacja dworca, której
błąd w niektórych przypadkach może wynosić
powyżej 10% odległości. Niedokładna lokalizacja stacji do 1 km dla pociągów ekspresowych
oraz pospiesznych i osobowych dalekobieżnych jest bez znaczenia. W wymienianych kategoriach pociągów nie wiadomo natomiast,
co dzieje się między stacjami, tzn. ile razy pociąg zwalnia, zatrzymuje się, co również nie
daje nam pełnego obrazu przejazdów. Stąd
też należy pamiętać, że średnie prędkości nie
musza pokrywać się w 100%, w tym co zaobserwują podróżujący koleją [16, 18].
Mapy przedstawiają średnie prędkości wg
poszczególnych kategorii pociągów, zaznaczając szlak po którym się poruszają. W tle
mapy znajduje się kartogram, przedstawiający
gęstości zaludnienia w gminach dla 2011 roku.
Najdłuższe odcinki, a także czasy na nich uzyskiwane przedstawione zostaną w formie wykresu.
Charakterystyka poszczególnych
kategorii pociągów
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2. Średnie prędkości pociągów pospiesznych w 2011 r.
(źródło: rozkład jazdy PKP).

3. Prędkości pociągów regionalnych dalekobieżnych w 2011 r.
(źródło: rozkład jazdy PKP).

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się podróżowanie po Polsce pociągami ekspresowymi.
Niestety dostęp do najszybszych pociągów w
Polsce jest ograniczony (stacji na których zatrzymują się pociągi ekspresowe jest w Polsce 66).
Są miejsca w kraju, gdzie odległości do stacji,
skąd odjeżdżają pociągi ekspresowe, wynoszą
ponad 200 km [2]. Średnie prędkości, z jakimi jeździły pociągi ekspresowe po Polsce, nie
przekraczają 130 km/h, a najlepsze wyniki uzyskiwane są na Centralnej Magistrali Kolejowej
– 126 km/h. Najszybsze połączenia kolejowe
pociągów ekspresowych z Warszawy do granicy niemieckiej przez Poznań, oraz z Warszawy
(Centralną Magistralą Kolejową) do Krakowa i
Katowic. Wolniej, poniżej oczekiwań podróżujących, jeździły pociągi ekspresowe na trasie
Warszawa – Gdańsk, zarówno przez Iławę, jak i
przez Toruń i Bydgoszcz. Również na wybrzeżu
pociągi ekspresowe jeździły bardzo wolno, co
częściowo związane może być z dużą ilością
stacji kolejowych, których na trasie Hel – Kołobrzeg jest kilkanaście. Gęsto rozmieszczone są
także stacje na trasie Rzeszów – Kraków. Z małą
prędkością jeździły pociągi ekspresowe wg rozkładu jazdy z Krakowa do Zakopanego. Ze średnią prędkością ok. 80 km/h poruszają się pociągi
na trasie przejazdu Katowice – Zasieki (granica
RFN) przez Wrocław oraz na trasie z Wrocławia
do Szczecina (rys. 2.).
Stacji kolejowych na których zatrzymują się
pociągi pospieszne (kwaliﬁkowane) jest w Polsce 266 i są one równomiernie rozmieszczone
na terenie całego kraju (mieszkańcy wschodniej
Polski mają dostęp do tej kategorii pociągów;
[2]). Połączenia pociągów pospiesznych są tańszym odpowiednikiem połączeń ekspresowych.
Zdecydowanie więcej osób mieszka w pobliżu
stacji kolejowych skąd odjeżdżają pociągi pospieszne. Pociągi te są wolniejsze na większości tras, w porównaniu z pociągami ekspresowymi, lecz na najszybszym połączeniu pociąg
pospieszny jedzie 3 km/h wolniej niż pociąg
ekspresowy. Pociągi pospieszne osiągają najwyższe średnie prędkości na trasie z Warszawy
do Krakowa i Katowic oraz z Warszawy do Poznania. Na większości tras pociągi pospieszne
jeździły ze średnią prędkością od 60 do 80 km/h.
Pociągi pospieszne najwolniej jeździły na trasie
Szczecin – Wrocław przez Zieloną Górę i Gdańsk
– Poznań przez Bydgoszcz. Pociągi pospieszne
wolno, z prędkością poniżej 60 km/h, poruszają się na Śląsku, ale również w pobliżu dużych
miast. Dobre prędkości uzyskują w centralnej i
północno-zachodniej części kraju. Najszybszy
średni czas przejazdu, obserwuje się na Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie średnia prędkość
wynosi 123 km/h (rys. 2.).
Stacji, na których zatrzymują się pociągów
osobowych dalekobieżne jest w Polsce 226 [2].
Największe ich skupienie występuje w okolicy
Trójmiasta i Wrocławia, dlatego średnie prędkości tej kategorii pociągów w okolicy tych miast
są niskie. Najszybciej pociągi regionalne dalekobieżne poruszają się po trasach, na których
jeździły również pociągi ekspresowe i pospieszne. Na większości, za wyjątkiem opisywanego
Wrocławia i Trójmiasta, pociągi regionalne
dalekobieżne zatrzymują się co kilkanaście, kil-
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kadziesiąt kilometrów. Pociągi regionalne dalekobieżne w 2011 roku z najszybszą średnią
prędkością poruszały się po CMK - z prędkością
około 110 km/h (rys. 4.).
Pociągi te przypominają w swojej eksploatacji pociągi osobowe, gdyż nie posiadają
przedziałów, lecz zamontowane siedzenia, jak
w pociągach osobowych. Również częstość
zatrzymywania się na niektórych trasach jest
podobna. Jednakże pociągi te są w znacznie
lepszym stanie niż pociągi osobowe, co w
ostatnich latach zmienia się między innymi
dzięki zakupowi taboru ze środków UE.
W odległości do 10 km od stacji kolejowych,
na których zatrzymują się pociągi osobowe,
mieszka prawie 80 % społeczeństwa. Stacji
kolejowych, na których zatrzymują się pociągi regionalne jest ponad 2 tys. Do stworzenia
macierzy przejazdów pociągów osobowych
wykorzystano 1 tys. stacji kolejowych [2]. Pociągi osobowe jeździły po niemalże wszystkich
liniach kolejowych, za wyjątkiem CMK oraz centralnego odcinka Magistrali Węglowej (Gdańsk
– Katowice), na odcinku Zduńska Wola – węzeł
Koło. Również centralna część połączenia Warszawa – Białystok nie jest obsługiwana przez koleje osobowe (brak porozumienia KM i PR). Po
zdecydowanej większości kraju pociągi osobowe poruszają się ze średnią prędkością 60 km/h,
lecz są również fragmenty linii, po których pociągi osobowe jeździły ze średnią prędkością w
okolicy 100 km/h, odcinek Kozłowo – Nidzica,
Pleszew – Kotlin. Najszybciej - ze średnią prędkością 110 km/h - pociągi osobowe, podobnie jak pociągi dalekobieżne, jeździły na trasie
Kramsk – Budki Nowe (rys. 5.)

4. Prędkości pociągów osobowych w 2011 r.
(źródło: wakacyjny rozkład jazdy PKP).

Podsumowanie
Prędkości przejazdów pociągów wg różnych
kategorii, a także rozkład stacji, na których zatrzymują się pociągi danej kategorii przedstawia, które kategorie pociągów są najlepsze dla
podróżujących nimi osób [2]. Prędkości przejazdów pociągów między stacjami różnych kategorii nie ulegają wydłużeniu bądź skróceniu się
z każdą zmianą rozkładu jazdy PKP, ponieważ
inwestycje na kolei są kosztowne i długotrwałe. Stąd też użycie danych dla rozkładu jazdy z
2011 roku autor uznał za zasadne. Czasy przejazdów uzyskiwane na poszczególnych trasach
w porównaniu z rokiem 2008 spadły. W pracy
magisterskiej autor porównał macierz głównych połączeń kolejowych, która przedstawiona
została w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2033 [6]. W KPZK 2033 czasy
przejazdów w 2013 roku miały się skrócić o ok.
10%, tym czasem w pracy badawczej z 2012 r.
Wynikało iż czasy przejazdu pociągów się wydłużyły, w porównaniu z 2008 r. (Goliszek 2012:
Dostępność komunikacyjna ośrodków woj…..).
Prędkości uzyskiwane przez pociągi w Europie znacznie różnią się od tych generowanych
przez Polskie pociągi. Na najszybszych połączeniach pociągi ekspresowe uzyskują 160 km/h,
ze średnią prędkością przejazdu 126 km/h. Dla
porównania, pociągi ekspresowe na Europie
zachodniej, jeździły z prędkością 250 km/h, uzyskując średnią prędkość wynoszącą 200 km/h.
W niektórych przypadkach pociągi ekspresowe,

5. Lokalizacja inwestycji kolejowych współfinansowanych ze środków UE 2004-2006; 2007-2013
(źródło: lista projektów 2004-2006 oraz POIŚ).
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np. TGV (fr. Train à Grande Vitesse - pociąg o
dużej prędkości) poruszają się ze średnią prędkością powyżej 200 km/h. W Polsce budowa
szybkiego połączenia kolejowego „Y”, ze względów ekonomicznych w najbliższych latach nie
zostanie wykonana. Pociągi osobowe (regionalne), jeździły po kraju z niską prędkością, w
porównaniu np. z pociągami regionalnymi w
Anglii, które jeździły powyżej 100 km/h i również zatrzymują się co kilka kilometrów na stacjach kolejowych. Szansą na poprawę czasów
przejazdu koleją w Polsce są środki z UE, które
podobnie jak ma to miejsce w przypadku budowy autostrad i dróg ekspresowych, korzystnie
stymulują rozwój infrastruktury drogowej [5].
Głównym problemem doﬁnasowania z UE jest
to, iż w porównaniu ze środkami na budowę
dróg pieniędzy jest 10 razy mniej.
Obecnie modernizacja i budowa nowych
połączeń jest łatwiejsza, właśnie dzięki doﬁnansowaniu z UE. Projekty współﬁnansowane
ze środków UE obejmujące modernizację sieci
kolejowej w latach 2004-2013. Duże projekty
kolejowe, które realizowane są w dłuższej perspektywie czasowej, mogą w znaczący sposób
poprawić czasy przejazdu między poszczególnymi ośrodkami miejskimi (rys. 5.).
Materiały źródłowe
[1] Brzuchowska J., 2010, Propozycje analiz
zjawisk transportowych oparte na mapach rastrowych i narzędziach GIS, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 3.

[2] Goliszek S., 2013. Dostępność stacji kolejowych w Polsce w 2011 roku. W: Kalinowska-Szymczak A. (red.), Kalejdoskop GIS.
Tom 2: 68-69. - Esri Polska, Warszawa.
[3] Goliszek S., Praca magisterska pt. „Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej” UMCS 2012,
s. 115.
[4] Hansen I.A., Pachl J., 2008. Railway Timetable and Traﬃc: Analysis, Modelling and
Simulation. Eurail Press, Hamburg, Germany.
[5] Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński
Przemysław, Solon Jerzy, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Czapiewski Konrad,
Goliszek Sławomir (aut.), Regulska Edyta
(współpr.): Wpływ budowy autostrad i
dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
2013 - 215 s.
[6] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
[7] Koziarski S. M., 1993, Sieć kolejowa Polski
w latach 1842-1918, Instytut Śląski, Opole.
[8] Koziarski S. M., 1993, Sieć kolejowa Polski
w latach 1918-1992, Instytut Śląski, Opole.
[9] Lijewski T., 1959, Rozwój sieci kolejowej
Polski, Dokumentacja Geograﬁczna 5,
Warszawa.
[10] Lijewski t, Koziarski S., 1995, Rozwój sieci
kolejowej w Polsce, Kolejowa Oﬁcyna Wydawnicza, Warszawa.

[11] Longley P. A., Batty M. ,Spatial Analysis,
1997, Spatial Analysis: Modelling in a GIS
Environment, London, s. 24-25.
[12] Middelkoop D., Bouwmann M., 2000. Train
network simulator for support of network
wide planning of infrastructure and timetables. In: Allan J., Brebbia, C.A., Hill R.J.,
Sciutto G., Sone S. (Eds.), Computers in
Railways VII. WIT Press, Southampton, pp.
267–276.
[13] Odijk M., 1999. Sensitivity analysis of a railway station track layout with respect to
a given timetable. European Journal of
Operational Research 112, 517–530.
[14] Quaglietta E., 2011. A Microscopic Simulation Model for Supporting the Design
of Railway Systems: Development and
Applications. PhD Thesis, University of Naples Federico II, Naples.
[15] Ratajczak W., 1999, Modelowanie sieci
transportowych. Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań.
[16] Ratajski L., 1989, Metodyka kartograﬁi
społeczno-gospodarczej,
Państwowe
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograﬁcznych, Warszawa.
[17] Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monograﬁe IGiPZ PAN,
Warszawa.
[18] Warakomska K., 1992, Zagadnienie dostępności w geograﬁi transportu, IGiPZ
PAN, Przegląd Geograﬁczny, Tom LXIV,
Zeszyt 1-2,Warszawa.

REKLAMA

28

pr ze g ląd ko muni k a c yjny

1 / 2015

Prawo w transporcie

Dwa fundusze
Piotr Świątecki

Piotr Świątecki
prawnik i inżynier,
legislator i publicysta
dyrektor biura w Kancelarii Senatu

Tematem tego artykułu są zmiany, wprowadzone w
ub. roku do przepisów dotyczących dwóch funduszy
celowych, ustanowionych do ﬁnansowania infrastruktury; kolejowego i drogowego. Polemika polskich
władz z organami UE na temat proporcji środków
przeznaczonych na modernizację obu rodzajów infrastruktury odbyła się jakiś czas temu przy otwartej
kurtynie i opinia publiczna, a zwłaszcza środowiska
związane z transportem, są w tej tematyce zorientowane. W artykule skupiam się jedynie na relacji o formalnym, legilacyjnoprawnym aspekcie zagadnienia.
Po wyjaśnieniu istoty funduszu celowego w świetle
przepisów o ﬁnansach publicznych charakteryzuję
zmiany wprowadzone w ub. roku do ustaw regulujących funkcjonowanie państwowych funduszy celowych: kolejowego i drogowego.
Istota funduszu celowego
Zacznę od krótkiej charakterystyki instytucji funduszu.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 885 ze zm.) ustala ogólne
zasady tworzenia funduszy budżetowych. To forma
gospodarowania środkami publicznymi ukochana
przez szefów merytorycznych instytucji i z rezerwą
traktowana przez ministerstwo ﬁnansów. Według art.
29. ustawy o ﬁnansach (…) każdy państwowy fundusz
celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy.
Przychody takiego funduszu pochodzą ze środków
publicznych, a koszty są ponoszone na realizację
wyodrębnionych zadań państwowych. W zasadzie
państwowy fundusz celowy nie powinien posiadać
osobowości prawnej. Jest to wyodrębniony rachunek
bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.
Podstawą gospodarki ﬁnansowej państwowego
funduszu celowego jest roczny plan ﬁnansowy. Koszty mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych
środków ﬁnansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa i pozostałości środków z okresów poprzednich.
Kwietniowa zmiana Funduszu Kolejowego
Przyjęta 24 kwietnia 2014 r. nowelizacja ustaw: o transporcie kolejowym, o komercjalizacji, retrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” oraz o Funduszu Kolejowym (Dz. U.
z 2014 r. poz. 644) jest wynikiem inicjatywy poselskiej,
zainspirowanej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Trybunał 30 maja 2013 r. w sprawie
C-512/10 orzekł, że Polska nie zrealizowała zobowiązań, nałożonych przepisami art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 3
dyrektywy 2001/14 WE z 26 lutego 2001 r. w sprawie
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury
kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa. Trybunał zarzucił Polsce, iż prawo nie stwarza zachęt do zmniejszenia kosztów zapewnienia infrastruktury. W opinii Trybunału nie wolno było dopuścić do
tego, by opłaty za dostęp do infrastruktury uwzględniały koszty inne, niż bezpośrednie koszty wykonywania przewozów pociągami. Wykonanie wyroku polega
na korekcie zasad ﬁnansowania infrastruktury określonych w ustawie o transporcie kolejowym. Korekta
obejmuje uchylenie przepisu o pomniejszaniu opłaty
podstawowej w konsekwencji pomniejszenia kosz-

tów o przewidywaną dotację na remonty i utrzymanie infrastruktury. Koszty dotąd ﬁnansowane z dotacji
budżetu państwa mają być przejęte przez zarządcę,
pokrywającego je z przychodów od przewoźników,
zaś budżet państwa ma sﬁnansować koszty dotąd
opłacane przez zarządcę z tych przychodów. Nastąpiła więc wymiana źródeł ﬁnansowania. Przy okazji wypełniono lukę w trybie zatwierdzania stawek dostępu.
Ustawa nie określała dotąd konsekwencji sytuacji, w
której Prezes UTK odmówił ich zatwierdzenia. Po wejściu nowelizacji w życie będzie już przesądzone, że do
czasu dojścia do porozumienia między zarządcą infrastruktury a prezesem Urzędu obowiązują pierwotne
stawki.
Październikowa zmiana obu Funduszy
23 października 2014 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym
oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1559).
Krajowy Fundusz Drogowy (pierwotnie Krajowy
Fundusz Autostradowy) został powołany nowelizacją
ustawy o autostradach płatnych uchwaloną 8 września 2000 r. Obecnie w ustawie o autostradach płatnych i Krajowym funduszu Drogowym cały rozdział
6 (pod tytułem: Krajowy Fundusz Drogowy) poświęcony jest gospodarowaniu tym funduszem. Później
do tej samej ustawy autostradowej wprowadzono
rozdział 5b poświęcony opłacie paliwowej (ustawa z
14.11.2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych), będącej istotnym źródłem ﬁnansowania funduszu.
Fundusz Kolejowy został powołany rok później,
odrębną ustawą z 16 grudnia 2005 r. w konsekwencji
pozytywnych doświadczeń z Funduszem Drogowym.
Oba fundusze są rachunkami prowadzonymi w
ostatnim, poza emisyjnym, banku państwowym –
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zgodnie z przepisami ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych Krajowy Fundusz Drogowy ﬁnansuje się zm.in. z budżetu, własnych dochodów, opłaty
paliwowej i innych opłat pobieranych w związku z
funkcjonowaniem autostrad i dróg z obligacji. Fundusz Drogowy ma m.in. ﬁnansować budowę i przebudowę dróg krajowych oraz systemy poboru opłat. Służy do rozliczeń z koncesjonariuszami autostradowymi.
Związek dwu Funduszy
Jako że w przyrodzie nic nie ginie, by w jednym miejscu dołożyć, z innego należy odebrać.
W art. 5 zasadniczej ustawy z 16.12.2005 r. o Funduszu Kolejowym wskazano przychody z opłaty paliwowej jako przejściowe źródło zasilania Funduszu
Kolejowego. Art. 5 ust. 2 nakazał, by w 2009 r. środki
Funduszu powiększyć o 200 mln zł przekazanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących
wpływów z opłaty paliwowej. Choć rok 2009 minął,
przepis nadal w ustawie pozostał… Według kolejnego przepisu, art. 5 ust. 3 ustawy o Funduszu Kolejowym, ten ostatni miał być zasilany w latach 2010
-2015 corocznie o 100 mln zł – również z bieżących
wpływów z opłaty paliwowej, wpłacanych przez BGK.
Nowelizacja październikowa zmierza do znacznego podniesienia tych wartości. Omawiana ustawa
nakazuje przekazanie na fundusz kolejowy, nadal z
bieżących wpływów z opłaty paliwowej, kwot; po 100
mln zł rocznie w latach 2010-2014, 500 mln zł w 2015r.
oraz po 400 mln zł rocznie w latach 2016-2019.
Istota opłaty paliwowej
Przypomnijmy, że opłata paliwowa, obliczana jako
iloczyn ustalonej stawki jednostkowej i ilości paliwa
(gazu) wprowadzonego na rynek krajowy paliw, wykorzystywanego do napędu silników spalinowych,
została wprowadzona ustawą z 27 października 1994
r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym. Przyjęto na wstępie, że opłata paliwowa,

wynosząca od 7 do 26 groszy na litr paliwa, podzielona ma być między dwa krajowe fundusze – drogowy
i kolejowy – w proporcji 80 % do 20 %. Tę klarowną
formułę korygowano potem dodatkowymi, corocznymi przelewami, skorygowanymi omawianą tu nowelizacją.
Omawiana dziś ustawa z 12 września br. nowelizuje również ustawę „autostradową” z 27.10.1994 r.,
wprowadzając do niej również zastrzeżenia o przekazywaniu, w latach 2010-2019, znacznych sum z przychodów Krajowego Funduszu Kolejowego pochodzących z opłat paliwowych. W istocie więc tę samą
dyspozycję – przelewu określonych kwot między funduszem drogowym a kolejowym – umieszczono w
dwóch różnych ustawach; i w ustawie autostradowej i
w ustawie o Funduszu Kolejowym.
Przy okazji zmiany wprowadzanej do ustawy o
autostradach płatnych zastrzeżono, że w latach 20152019 opłata paliwowa ma być podwyższona o 25zł za
1000 litrów (lub kilogramów); jak się należy domyślać,
zmiana jest dokonana ze względu na konieczność sﬁnansowania zwiększonych przelewów do Funduszu
Kolejowego.
To podwyższenie opłaty następuje w stosunku
do wartości, obliczonej jako opłata początkowa, zwaloryzowana corocznie ze względu na inﬂację. Skoro
podwyżka ma mieć charakter przejściowy, jedynie do
2019 r., oznacza to, że – przynajmniej dziś – ustawodawca zakłada obniżenie tej opłaty w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
Skutki dla kolei
Wszystko wskazuje na to, że omawiana tu nowelizacja
październikowa doprowadzi do zwiększenia możliwych do wykorzystania środków Funduszu Kolejowego. Środki te, zgodnie z dyspozycją ustawową (art. 3
zasadniczej ustawy z 16.12.2005 r. o Funduszu Kolejowym) są gromadzone i wykorzystywane na przygotowanie i realizację budowy i przebudowy, remonty i
utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii kolejowych,
bieżące wydatki PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową oraz spłaty kredytów i pożyczek
(sﬁnansowanie emisji obligacji) na cele inwestycyjne.
Chodzi oczywiście o realizację zadań ﬁnansowanych
ze środków Funduszu, a więc mieszczących się w jego
zakresie wsparcia.
Źródłami zasilania Funduszu Kolejowego są, prócz
opłaty paliwowej, wpływy z obligacji, kredytów i pożyczek.
Przejściowo ustawa z 16.12.2005 r. o Funduszu Kolejowym przewiduje ﬁnansowanie innych jeszcze zadań. Jej art. 3 ust. 4 pozwala na ﬁnansowanie w latach
2009 – 2015 zakupów, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych, dokonywanych przez samorządowe
województwa. Dotyczy to tylko pojazdów przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich
na w ramach usług publicznych. Ponadto w 2012 r.
kwotę 150 mln zł z Funduszu Kolejowego przekazano
samorządowym województwom na zakup udziałów
w spółce Przewozy Regionalne. W 2010 r. Skarb Państwa kupował od PKP SA, za środki z Funduszu, udziały
w Przewozach Regionalnych. Z perspektywy podatnika – obywatela wygląda to trochę tak, że za nasze pieniądze kupiliśmy od własnej spółki udziały w drugiej,
naszej własnej spółce…
Konsekwencją nowelizacji z 23.10.2014 r. będzie
podwyższenie opłaty paliwowej, wykorzystywanej do
zasilania funduszu kolejowego (w większej skali) i funduszu drogowego.
Aby nie pociągnęło to za sobą inﬂacjotwórczego
wzrostu cen paliw proporcjonalnie obniżona zostanie akcyza na paliwa. Chodzi o poważne kwoty, gdyż
wpływy z opłaty paliwowej wyniosły w 2013 r. aż 4,65
mld zł. Licząc się z próbami unikania zwiększonej opłaty paliwowej, w ustawie o podatku akcyzowym objęto
ją zabezpieczeniem paliwowym. Nie odczujemy tych
zmian w portfelach dotąd, dokąd ceny paliw będą
orężem w walce mocarstw…
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SITK-RP
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WARUNKACH ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO
POZNAŃ – ROSNÓWKO 17 – 19.06.2015
Patronat:
Organizatorzy:

Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Zarząd Główny SITK, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
SITK RP – Oddział w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska
KOMITET NAUKOWY

Honorowy przewodniczący:
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski - Politechnika Warszawska
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki - Politechnika Krakowska
Przewodniczący Komitetu Nauki ZG SITK - prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
Sekretarz Komitetu Naukowego: dr inż. Andrzej Krych - Politechnika Poznańska

Członkowie: prof. dr hab. Ryszard Krystek, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, dr
hab. inż. Jan Kempa, dr hab. inż. Maciej Kruszyna, dr hab. inż. Piotr Olszewski,
dr hab. inż. Wiesław Starowicz, dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Andrzej
Zalewski, dr inż. Tomasz Dybicz, dr Hubert Igliński, dr inż. Mariusz Kaczmarek,
dr inż. Marek Litwin, dr inż. Bogusław Molecki, dr inż. Jeremi Rychlewski, dr inż.
Renata Żochowska, mgr inż. Jan Friedberg, mgr inż. Jacek Thiem

TEMATYKA KLUCZOWA X KONFERNECJ

CELOWOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ PROJEKTU TRANSPORTOWEGO (LOGIKA INTERWENCJI)
w tym:
!
!
!

!
!
!
!
!
!

formułowanie strategicznych i bezpośrednich celów przedsięwzięć,
wpływ inwestycji transportowych i zarządzania ruchem na kształt
miasta i strukturę procesu urbanizacji,
badanie i monitorowanie reakcji popytu na planowane, podjęte
lub zrealizowane działania inżynierskie w sieciach i węzłach
transportowych,
wpływ inwestycji transportowych i działań organizacyjnych na koszty
operacyjne i sytuację ekonomiczną miasta i transportu,
wpływ inwestycji transportowych i działań organizacyjnych na inne
funkcjonalności (bezpieczeństwo, czas podróży, niezawodność),
metodyka i proces zarządzania projektami,
wpływ zarządzania ruchem na efektywność i rozwój transportu,
wskaźniki osiągania celów projektu – ewaluacja i monitorowanie
prognoz i korzyści,
przykłady dobrych i nietrafionych projektów transportowych oraz
projektów wzorowo i wadliwie realizowanych

Poza tematyka kluczową, kontynuowane będą tradycyjne nurty Konferencji,
jak:
! zarządzanie ruchem i mobilnością,
! modelowanie podróży i potoków ruchu
! nowoczesny transport publiczny.
oraz nowy nurt tematyczny:
! „miasta – regiony” w ponadregionalnych sieciach transportowych
obejmując problemy:
!
rozwoju krajowych i regionalnych sieci transportu lądowego, wodnego
i lotniczego,
!
planów transportowych – krajowego, regionalnych i metropolitalnych,
!
miast, jako intermodalnych węzłów w ponadregionalnych sieciach
transportu,
!
integracji sieci w systemach zarządzania (ITS),
!
rozwoju kolei metropolitalnych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
W programie Konferencji planowana jest prezentacja 40 referatów, udział 150 osób z środowisk akademickich, biur projektowo – konsultingowych, jednostek
administracyjnych zarządzających transportem i organów samorządowych. Obrady i dyskusje prowadzone będą sukcesywnie w sześciu sekcjach tematycznych.
Dodatkowo odbędą się warsztaty na temat procedury „Logiki interwencji” w kształtowaniu i realizacji projektów transportowych. Na zakończenie Konferencji
proponujemy panel dyskusyjny w niekonwencjonalnej formule (paneliści poddają autorskie tezy pod ogólną dyskusję) – „Rola inżyniera w przygotowaniu i
realizacji inwestycji transportowych”. Planuje się dwie wycieczki techniczno-krajoznawcze z wizytacją ukończonych lub realizowanych obiektów.

ZGŁOSZENIE REFERATÓW
Planujemy, szczególnie w preferowanej tematyce kluczowej, zamówienie referatów krajowych i zagranicznych jako uzupełnienie tematyki referatów zgłaszanych
przez uczestników Konferencji. Referaty będą recenzowane i opublikowane w materiałach konferencyjnych. Szczególnie interesujące referaty będą publikowane
dodatkowo w „Transporcie Miejskim i Regionalnym”, „Przeglądzie Komunikacyjnym” i „Logistyce” Streszczenie projektu referatu z wyszczególnieniem tytułu, tez,
współautorów i adresu kontaktowego należy przekazać do 28 lutego 2015 r. na adres sekretariatu naukowego: Andrzej Krych, email: a.krych@ bit-poznan.com.pl,
poczta: BIT PP Sp. J. ul. Wrocławska 10 – 61-838 Poznań, fax: 61-833-03-77

ZAINTERESOWANIE UCZESTNICTWEM
Opłata pełnego udziału w trzydniowej Konferencji wraz z materiałami, noclegiem i posiłkami wyniesie 1300 zł. Zgłoszenie zainteresowania w Biurze Konferencji
zapewni niezobowiązująco bieżący serwis informacyjny z żądanym trybem (poczta, email, faks). Zgłoszenie uczestnictwa wg harmonogramu.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI: www.konferencjapoznan.pl
BIURO KONFERENCJI

HARMONOGRAM
Komunikat nr 1 (plan Konferencji i warunki uczestnictwa)
Zgłoszenia referatów
Informacja o przyjęciu referatu i formie jego przygotowania
Komunikat nr 2 (program ramowy Konferencji)
Zgłoszenie uczestnictwa
Złożenie referatów
Zamknięcie procedury recenzowania
Wniesienie opłaty konferencyjnej
Komunikat nr 3 (szczegółowy program)

- 15.01.2015
- do 28.02.2015
- do 15.03.2015
- do 31.03.2015
- do 30.04.2015
- do 10.05.2015
- do 20.05.2015
- 30.05.2015
- 30.05.2015

Maria Hora-Kułakowska
Adres pocztowy: SITK ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712
Poznań
Adres email: poznan.sitk@gmail.com
Tel./fax: (4861) 853-73-07,
Tel. kom. + 48 602 785 702
Łukasz Walter
Adres email: lukasz.walter@bit-poznań.com.pl
Tel.: (4861) 835-19-73 w. 29
Fax: (4861) 833-03-47
Tel. kom. + 48 697 792 621
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Nagrody Naukowe Ministra Infrastruktury i Rozwoju
dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej i
magisterskiej z dziedziny TRANSPORT w 2014 roku
PRACE HABILITACYJNE
Nagroda:
•

PRACE MAGISTERSKIE
Nagroda:

Barbara Pawłowska (Uniwersytet Gdański) za pracę Zrównowa- •
żony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych

Wyróżnienia:

Wyróżnienia:

•

Michał Pluciński (Uniwersytet Szczeciński) za pracę Polskie porty •
morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym

•

Maciej Trojnacki (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów)
za pracę Modelowanie dynamiki mobilnych robotów kołowych
•

•

•

Mateusz Rajchel (Politechnika Rzeszowska) za pracę Projekt betonowej kładki wstęgowej przez San w Przemyślu (promotor: prof. Tomasz Siwowski)

Michał Strach (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) za pracę Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce torów kolejowych
•
Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) za pracę Modelowanie
podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury
transportowych

Monika Skrzyńska (Uniwersytet Gdański) za pracę Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - rola menedżera w zarządzaniu ryzykiem
operacyjnym (promotor: prof. Ewa Polak)
Paulina Porębska (Politechnika Krakowska) za pracę Analiza wykorzystania wydzielonych pasów autobusowych w Krakowie (promotor: prof. Wiesław Starowicz)
Magdalena Kujawiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za
pracę Analiza obszaru obciążenia portu lotniczego na przykładzie
MPL Katowice w Pyrzowicach (promotor: prof. Marek Rekowski)

PRACE DOKTORSKIE
Nagroda:

KSIĄŻKI
Nagroda:

•

Izabela Kowarska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) za •
Leszek Mindur za monograﬁę Technologie transportowe
pracę Optymalizacja konstrukcji pojazdów samochodowych oparta
na modelu z zastosowaniem technologii morfingu (promotor; prof. Wyróżnienia:
Tadeusz Uhl)
•
Piotr Niedzielski za monograﬁę Kreatywność i procesy innowacyjWyróżnienia:
ne na rynku usług transportowych - ujęcie modelowe
•

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska) za pracę •
Jakość usług transportu publicznego instrumentem zmian kultury
mobilności w miastach (promotor: prof. Wie¬sław Starowicz)

•

Katarzyna Solecka (Politechnika Krakowska) za pracę Wielokryterialna ocena wariantów zrównoważonego systemu miejskiego transportu publicznego (promotor: prof. Jacek Żak)

Michał Banak, Jacek Brdulak, Cezary Krysiuk monograﬁę Kierunki rozwoju transportu samochodowego w Polsce

Opracował:
Wiesław Starowicz

źródło: http://sitk.org/
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Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia
techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzielimy na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury
transportu” i „pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację, do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Pierwszym krokiem jest przesłanie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI (do pobrania ze strony: www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl). W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie (w przypadku większej liczby
autorów konieczne są dane o wszystkich osobach oraz wskazanie autora korespondencyjnego), tytuł artykułu oraz streszczenie i słowa kluczowe (te
informacje także w języku angielskim). Konieczna jest także deklaracja, czy artykuł ma być zaliczony do grupy „wnoszących wkład naukowy...”, czy „pozostałe”. Artykuły mogą być napisane w języku angielskim. Możliwe jest przesłanie od razu całego artykułu (zgłoszenie + artykuł + oświadczenie
Autora, opracowanych według zasad jak niżej).
Na podstawie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję odnośnie zaproszenia Autora do nadesłania artykułu lub sugeruje
przesłanie do innego czasopisma.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1. Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (na przykład Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być
wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, fotograﬁe, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki.
Można je także wstawić do pliku z tekstem. Możliwe jest oznaczenie miejsc
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki,
fotograﬁe itp.) oraz tabel.
2. Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych
plikach (przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).
3. Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych
styli, justowania, dzielenia wyrazów, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.).
Dopuszczalne jest pogrubienie, podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne i dolne. Nie stosować przypisów.
4. Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów
ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...].
Numeracja odpowiada zestawieniu na końcu artykułu (oznaczonego jako
„Materiały źródłowe”). Zestawienie powinno być ułożone alfabetycznie. Nie
należy zamieszczać informacji o materiałach źródłowych w przypisach.
5. Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim,
powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.
Po akceptacji ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI należy dosłać: artykuł (bez danych
identyﬁkujących autora) z materiałami dodatkowymi, takimi jak tabele, ilustracje
(wkomponowane w tekst lub w oddzielnych plikach) oraz „Oświadczenie Autora
korespondencyjnego”.
Do przygotowania załączników można wykorzystać pliki (do pobrania ze strony:
przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl):
•
„Wzór artykułu” – plik edytora Word, który może być podstawą formatowania własnego artykułu;
•
„Oświadczenie Autora korespondencyjnego”.
Dodatkowo można skorzystać z następujących plików:
•
"Przyład zgłoszenia artykułu" i „Przykładowy artykuł w wersji nadesłanej
przez Autora” – prosimy o przygotowanie własnego materiału w zbliżonej
formie;
•
„Przykładowy artykuł w wersji publikowanej w Przeglądzie Komunikacyjnym” – jest to ta sama pozycja jak w pliku wyżej, z tym że już po składzie i
druku, prosimy o porównanie obu wersji.
Uwaga!
Duże rozbieżności pomiędzy nadesłanym materiałem, a powyższymi wymaganiami spowodują odesłanie całości do autorów z prośbą o autokorektę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają rozbudowanym procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po
opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny
czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty):
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest aﬁliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość
autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konﬂiktu interesów; za konﬂikt interesów uznaje się zachodzące
między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konﬂikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwaliﬁkowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz
recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Szczegóły powyższych procedur dostępne są na stronie internetowej MNiSW.
Artykuły pozostałe podlegają recenzjom merytorycznym jednego recenzenta
(ewentualnie spoza jednostki). Proces ich publikacji jest szybszy. Autorom nie
przysługuje punktacja do dorobku naukowego.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting”
mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia
jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje musząbyć oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie).
Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja materiału przygotowanego do druku.
Autorzy otrzymują bezpłatnie numer w którym ukazała się ich publikacja.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp.:
http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html.
Patronat obejmuje:
• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty.

Powyższe informacje oraz więcej szczegółów dostępne są na stronie:
www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

REKMA Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 7
32-080 Brzezie
tel. +48 12/633 59 22
fax +48 12/397 52 20

www.rekma.pl
• Dylatacje bitumiczne EMD typ Rekma
• Dylatacje mechaniczno-asfaltowe
SILENT-JOINTRESA
• Szczeliny dylatacyjne w nawierzchniach
betonowych i asfaltowych
• Naprawa spękań nawierzchni
• Specjalistyczne cięcie nawierzchni
betonowych i asfaltowych
• Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
w torowiskach tramwajowych
• Natrysk środkami hydrofobowymi
i hydrofilowymi
• Rowkowanie (grooving) nawierzchni
• Specjalistyczne wiercenie otworów
pod kotwy i dyble
• Kruszenie nawierzchni betonowych
metodą ultradźwiękową – RMI
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