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ABSTRACT 
 

The very article presents the crisis situation within the field of Poland’s railway 
transport management since the 2000’s.The reason for this an alternate favouritizing  
of road or railway transport, and as result of this both transport departments are found 
in the state of permanent crisis. 
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WPROWADZENIE 
 

Od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku trwa dyskusja 
wokół polityki transportowej państwa, w której przeważają przemiennie poglądy o 
wyższości transportu drogowego nad kolejowym i odwrotnie. To powoduje, że 
przemiennie preferuje się rozwój jednego z publicznych środków transportu, co 
powoduje, że żadna koncepcja nie jest konsekwentnie realizowana.  

 Przedsiębiorstwo PKP okazało się tym podmiotem gospodarczym, który od 
chwili odzyskania niepodległości w 1918 r. unikał wypracowania swojej własnej 
koncepcji działania, licząc na to, że w polskiej rzeczywistości i tak budżet państwa 
pokryje wszystkie jego niedobory i skutki fatalnego zarządzania. To brak woli 
politycznej ze strony państwa zdecydował ,że przedsiębiorstwo PKP nie mogło 
przekształcić się wzorem innych zarządów europejskich w przedsiębiorstwo 
handlowe. Jest bodajże jedynym przedsiębiorstwem w Europie, które w swoich 
strukturach nie ma wyodrębnionej służby handlowej, która w swoich obowiązkach 
miałaby na celu pozyskiwanie klientów dla kolei, a tym samym prowadzenie 
działalności ekonomiczno- usługowej. 
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1 PODSTAWOWE PROBLEMY  
EKONOMICZNO- ORGANIZACYJNE  

 

Naczelnym problemem współczesnej kolei polskiej jest między innymi  to, że 
interes ekonomiczny  państwa i społeczeństwa nie jest tożsamy z interesem 
przedsiębiorstwa  PKP. Tymczasem nikt z klientów PKP, a nawet większość 
samorządów terytorialnych nie jest w stanie zmienić  oferty przewozów pasażerskich, 
ani zmusić przedsiębiorstwa do działań na rzecz pozyskania klientów dla przewozów 
towarowych [1].  

  Istniejąca gęstość czynnych linii kolejowych zbliża się do wartości 6,04 km linii 
na 100 km2 kraju, co sprawia, że Polska zaczyna być państwem z niedoborem sieci 
kolejowej już nie tylko w stosunku do najlepiej rozwiniętych krajów europejskich (np. 
Niemcy 9,73), ale również do krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy – 12,04; Węgry 
– 8,55; Słowacja – 7,47) [2].   

Infrastruktura kolejowa jest w Polsce wciąż znacznie lepsza niż siec dróg.. 
Mimo tego potencjał kolei jest całkowicie marnotrawiony. Pozorne reformy 
prowadzone pod dyktando związków zawodowych, żądających podwyżek płac 
powodują, że  PKP ciągle trwa na pozycji monopolisty i nie chce żadnych zmian w 
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa. 

Udział transportu kolejowego w przewozach towarów ogółem wynosi w Polsce 
ponad 20% i jest znacznie wyższy niż w starych państwach Unii Europejskiej. Taki 
stan może utrzymać się przez kilka najbliższych lat, ponieważ w przewozach 
towarowych dominują w Polsce  w znacznie  większym stopniu niż w innych 
państwach UE  masowe przewozy ładunków sypkich, głównie węgla kamiennego, a 
ostatnio także kruszyw do budowy dróg kołowych. Wciąż istnieje duży 
niewykorzystywany dotychczas potencjał rozwojowy w zakresie kolejowych 
przewozów tranzytowych, w tym głównie kontenerowych (transport intermodalny) [4]  
na linii wschód- zachód i północ- południe. 

Nawet transformacja społeczno–gospodarcza początkowo nie zmusiła 
przedsiębiorstwa PKP do istotnych zmian systemowych. Uważano, że samo 
deklarowanie chęci zmian będzie wystarczającym czynnikiem do dalszego przetrwania  
na dotychczasowych warunkach ekonomicznych. Z tego powodu opóźniano 
przyjmowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. aż do połowy lat 
90 – tych. 

Dopiero wyrażenie przez Polskę aspiracji wstąpienia do Unii Europejskiej 
zmusiło władze przedsiębiorstwa do intensywnych działań w kierunku reform PKP. 
Przyczyniła się do tego decyzja wówczas jeszcze 12 państw UE w sprawie 
restrukturyzacji transportu kolejowego, która sprowadziła zarządzanie koleją na 
zasadach komercyjnych oraz oddzieliła infrastrukturę od eksploatacji na poziomie 
rachunkowości przedsiębiorstw [5]. Dokument znany jako dyrektywa 440/91 
zobowiązuje państwa UE do zagwarantowania dostępu do własnej sieci kolejowej 
wszystkim przedsiębiorstwom, wykonującym przewozy kolejowe (w tym również 
międzynarodowe) na jednakowych i równych warunkach ekonomicznych. 

 To rozwiązanie europejskie zmusiło władze polskie do przyjęcia przez Sejm 
ustaw o przedsiębiorstwie PKP (lipiec 1995  i nowelizacji prawa przewozowego - 
czerwiec 1997) [5].  W ten sposób po raz kolejny PKP okolicznościami zewnętrznymi 
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zostały zmuszone reform, które mają przygotować to przedsiębiorstwo do wymogów 
gospodarki rynkowej. 
  Polska jako kraj starający się o członkostwo w UE a później jako jej członek, 
musiała dostosować swoje prawo do tego obowiązującego we wspólnocie. W zakresie 
transportu kolejowego nakazuje ono rozdzielanie infrastruktury kolejowej od 
działalności przewozowej oraz zakazuje finansowania deficytowych przewozów 
regionalnych z przynoszących zysk przewozów towarowych. Zgodnie z tym prawem     
w Polsce powołano Grupę PKP, a w jej strukturach  PKP Intercity, PKP Przewozy 
Regionalne, PKP PLK oraz PKP Cargo. 
   Przewozy Regionalne miały pełnić funkcje pasażerskiego przewoźnika 
publicznego i miały być dofinansowywane z budżetu państwa. Do powstania tej spółki 
odnoszono się dość sceptycznie, ponieważ dochody     z wykonywanych przewozów 
nie pokrywały nawet kosztów działalności spółki. Niestety zadłużenie spółki rosło. 
Budżet państwa zalegał z wypłatą obiecanych dotacji, a spółka nadal utrzymywała 
deficytowe połączenia. Dodatkowo spółka nie wypłacała należności wobec innych 
spółek Grupy PKP, w związku z czym pogorszeniu ulegała sytuacja całej Grupy. Niski 
stopień pokrycia kosztów tych przewozów sprawił, że zastosowany model 
organizowania oraz finansowania kolejowych przewozów pasażerskich był sprzeczny 
z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wymagały one zmian, gdyż były 
niezgodne z rozwiązaniami stosowanymi w Unii, które zmierzają w kierunku 
decentralizacji i regionalizacji społeczno-gospodarczej [6]. Powstała więc idea 
usamorządowienia spółki, czyli przekazania samorządom wojewódzkim, 
odpowiedzialnym za organizowanie i finansowanie regionalnych przewozów 
pasażerskich, władzy nad spółką. Samorządy dość niechętnie przyjęły tę ideę, a rząd 
forsował plan uzasadniając go interesem pasażerów oraz poprawą funkcjonalności 
systemu transportu publicznego w regionach.  
  Pomimo pewnej poprawy w samym PKP PR samorządy coraz odważniej 
wykazują chęć odejścia od tego przewoźnika. Najodważniej postąpiło województwo 
Mazowieckie, które utworzyło własną spółkę. Co prawda podmiot był założony 
wspólnie z PKP PR, jednak udziały tego drugiego malały na skutek inwestycji i w 
2007 roku Koleje Mazowieckie stały się w pełni samorządowe. Podobny krok już od 
lat ogłasza województwo Wielkopolskie, jednak start kolei Wielkopolskich jest ciągle 
odkładany obietnicami pozyskania udziałów w PKP PR [7]. Zupełnie inaczej sprawę 
zapewnienia transportu kolejowego w regionie podjęło województwo kujawsko-
pomorskie, które ogłosiło przetarg na wykonywanie przewozów. W wyniku jego 
zakończenia  zadania przewozowe otrzymało komercyjne konsorcjum Arriva PCC. 
Ten przewoźnik przedstawił dużo atrakcyjniejszą ofertę niż PKP Przewozy 
Regionalne (niższe stawki za przewozy, własny nowoczesny tabor). Przetarg pozwolił 
przełamać monopol PKP Przewozy Regionalne, które musiało zacząć ulegać 
zmianom. 

 Koncepcja rozbicia PKP Przewozy Regionalne na 16 województw miała 
przynieść korzyści dla pasażerów, poprzez lepiej konstruowane i dostosowane do 
potrzeb rynku rozkłady jazdy, wprowadzenie nowego komfortowego taboru, poprawę 
jakości obsługi pasażera. W rzeczywistości społecznej doprowadziła do rozdrabnianie 
struktury zarządzania tymi przewozami, rozmywanie odpowiedzialności, brak 
skutecznego systemu podejmowania decyzji etc. Nieprzemyślany wydaje się tryb 
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przeprowadzenia reorganizacji w ciągu jednego roku na obszarze całego kraju.  
Autorzy tej koncepcji zapomnieli, że sieć kolejowa w Polsce kształtowała się przez 
okres ponad 100 lat.  Nie mogła ona być funkcjonalna, jeżeli jest po prostu dzielona po 
granicach administracyjnych, bez uwzględniania jej naturalnych połączeń i 
likwidowana z przyczyn budżetowych, co powodowało marnotrawienie części 
majątku narodowego. 

Grupa PKP powstała w roku 2001 w wyniku procesu restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Celem tych przemian było 
- zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej - rozgraniczenie działalności przewozowej 
kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów 
prawa handlowego, mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym.  
 Grupa PKP jest rodzajem grupy kapitałowej, w której spółka dominująca PKP 
S.A. posiada udziały w spółkach zależnych. Jedenaście największych spółek zostało 
wytypowanych do konsolidowania wyników finansowych. Grupa PKP jest jednym       
z największych polskich pracodawców, zatrudniającym około 125 tys. osób, co 
oznaczało, że koleje polskie były czwartą co do wielkości koleją europejską [8]. 

 Zadaniem dotychczas przeprowadzonych reform w polskim kolejnictwie było 
przede wszystkim wprowadzenie mechanizmów rynkowych. Ich wprowadzenie na 
wzór innych sektorów gospodarczych, bez uwzględnienia specyfiki branży kolejowej, 
przy braku doświadczenia w demonopolizacji i znajomości problemów deregulacji 
kolei w innych krajach,  nie przyniosło oczekiwanej poprawy sprawności działania 
kolei w Polsce. Realizacja kolejowego procesu przewozowego została w niektórych 
przypadkach w sposób nienaturalny rozczłonkowana pomiędzy wiele podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących według prawa handlowego, a zarazem w warunkach 
naturalnego wobec siebie monopolu [9].   

Brak funkcjonalności transportu kolejowego szczególnie widoczny jest w 
transporcie pasażerskim, co spowodowane jest wadliwym ustrojowo usytuowaniem 
przewozów regionalnych w Polsce. Spółka PKP Przewozy Regionalne od początku 
swojego funkcjonowania przynosi straty, jej zadłużenie i ujemny bilans ekonomiczny 
powoduje brak działań ukierunkowanych na podnoszenie komfortu podróży oraz 
hamuje modernizację taboru. Prowadzi to do utrwalania wśród podróżnych 
negatywnego wizerunku kolei w Polsce i ponownego preferowania transportu 
drogowego, co prowadzi do ograniczenia inwestycji kolejowych na rzecz dróg 
kołowych. 

Organizując Spółkę Przewozy Regionalne nie brano pod uwagę faktu, że tylko 
6 samorządów wojewódzkich spośród 16 funkcjonujących w Polsce ma realne szanse 
uczynić rentownymi przewozy pasażerskie wokół swoich aglomeracji Dotyczy to 
takich aglomeracji jak Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Śląsk i Kraków, a 
pozostałe z własnych środków muszą finansować przewozy lokalne. Świadczenia tego 
rodzaju  usług publicznych dodatkowo utrudnia również rząd nie wypełniając swoich 
zobowiązań  w zakresie dopłat do przewozów regionalnych. 

Osiągnięte pozytywne efekty jednego z samorządów w tej dziedzinie 
doprowadziły do wyciągnięcia błędnych wniosków. Posłużono się przykładem 
dochodowego oraz bardzo funkcjonalnego dla pasażerów działania kolejowych 
przewozów pasażerskich jakim stały Koleje Mazowieckie (Spółka Samorządu 
województwa mazowieckiego oraz PKP Przewozy Regionalne Sp. Z. o. o), które 
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dostarczyły rzekomych namacalnego dowodów, że lokalny transport pasażerski może 
spełniać swoje funkcje oraz generować zyski. Trudno porównywać obsługę 3 mln 
aglomeracji warszawskiej i efekty jej funkcjonowania z 10 krotnie mniejszym 
skupiskiem ludności w Kielcach w woj. Świętokrzyskim.    

Od 2003 roku samorządy dofinansowując deficytowe połączenia regionalne 
mają wpływ na kształtowanie oferty przewozowej. Od końca 2008 roku stały 
udziałowcami w Spółce PKP Przewozy Regionalne, a od 2009 roku przedstawiciele 
samorządów zasiadają we władzach spółki. Usamorządowienie PKP Przewozy 
Regionalne stało elementem rządowej Strategii dla transportu kolejowego do roku 
2013 [10], bez uprzedniej analizy skutków zmian organizacyjnych. 

                                            
 
PODSUMOWANIE 

 
W końcu 2008 roku miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, 

przyjęto jako obowiązujący dokument Master Plan dla transportu kolejowego w 
Polsce do roku 2030. Po drugie, zakończył się rozpoczęty na początku roku proces 
tzw. usamorządowienia PKP Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., w której to spółce 
samorządy objęły wszystkie udziały w grudniu 2008 roku i w ten sposób większość 
kolejowych przewozów pasażerskich stała się niezależna od grupy PKP[11].   

Pierwsze miesiące w nowej organizacji pokazały jednak, jak słabe były 
podstawy podjętych decyzji – spółka zaczęła szybko ponosić straty, zaś ustalanie 
racjonalnych zasad współpracy między współwłaścicielami i równocześnie organami 
zarządzającymi przewozami nie przebiegały sprawnie. Po kilku miesiącach 
funkcjonowania w tej formule organizacyjnej stwierdzono, że w skład tej Spółki 
należy włączyć przewozy między województwami, bowiem mająca świadczyć tego 
rodzaju usługi Spółka Intercity nie spełnia oczekiwań pasażerów na ten rodzaj usług 
kolejowych, co w praktyce oznaczało otwarcie nowego pola kryzysu transportu 
kolejowego w Polsce. 
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