Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 71. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 marca 2011 r.
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em informacje, i¿ od 1 marca 2011 r. PKP Intercity wycofa³o piêædziesi¹t cztery poci¹gi,
a w przypadku trzydziestu oœmiu poci¹gów skróci³o trasy. Niew¹tpliwie wiêc na skutek zmian w odniesieniu do dziewiêædziesiêciu dwóch poci¹gów, co stanowi ponad 21% wszystkich poci¹gów, pogorszy³a
siê sytuacja pasa¿erów korzystaj¹cych z us³ug PKP.
Z pewnoœci¹ PKP potrzebuje gruntownej reformy, wprowadzenia zmian, które realnie wp³yn¹ na poprawê komfortu podró¿nych. Jednak ostatnie wydarzenia dobitnie ukazuj¹ bezradnoœæ rz¹du w tym zakresie. Z sytuacji, w której pasa¿erowie z powodu chaosu na kolei nie mogli dojechaæ do swoich domów
na œwiêta Bo¿ego Narodzenia w 2010 r., nie wyci¹gniêto ¿adnych konkretnych wniosków. Pojawi³y siê
za to spekulacje na temat wprowadzenia nowego podatku, tak zwanej op³aty dworcowej, i powo³ania kolejnej spó³ki, Dworzec Polski SA.
W zwi¹zku z kierowanymi do mnie licznymi sygna³ami o kolejnych zmianach w rozk³adach jazdy PKP
oraz ograniczeniu w ostatnim czasie o ponad 20% liczby po³¹czeñ kolejowych – w porównaniu z 2008 r.
PKP ograniczy³o j¹ o 25% – zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Dlaczego wycofano piêædziesi¹t cztery poci¹gi oraz w przypadku trzydziestu oœmiu poci¹gów skrócono ich trasy – jest to pogorszenie oferty PKP w przypadku 21% wszystkich poci¹gów – podczas gdy
wprowadzono zaledwie cztery nowe poci¹gi, a w przypadku dwunastu wyd³u¿ono ich trasy, co oznacza
poprawê oferty PKP w odniesieniu do 4% wszystkich poci¹gów?
2. Jakie zmiany planuje Pan wprowadziæ, aby dokonaæ realnej poprawy sytuacji pasa¿erów PKP?
Proszê o podanie konkretnych dzia³añ oraz ich terminów.
3. Czy planowana jest reforma w zakresie wprowadzenia nowego podatku oraz powo³ania nowej spó³ki w PKP? Proszê o podanie szczegó³ów ewentualnie planowanych przedsiêwziêæ oraz wskazanie, w jaki
sposób ustabilizuje to sytuacjê PKP.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

