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Maciej Mêclewski
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Szanowni Pañstwo,
Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny Raport Roczny z dzia³alnoœci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. - jednego z najwiêkszych przedsiêbiorstw w Polsce.
By³ to rok, który wi¹za³ siê z ca³ym szeregiem niezwykle wytê¿onych i trudnych prac maj¹cych
przygotowaæ spó³kê do dzia³ania w nowych realiach unijnego rynku.
Bardzo skromne œrodki finansowe, którymi dysponowa³a PKP PLK S.A., zosta³y w ca³oœci
wykorzystane. Pozwoli³y one na oddanie do eksploatacji kolejnych odcinków zmodernizowanej linii E20 w S³ubicach i Mrozach, linii E 65 w Opolu Zachodnim i Lewinie Brzeskim. Dziêki
tym pracom zapewniono nowoczesny wizerunek przystanków i stacji oraz bezpieczeñstwo
podró¿nych przy uwzglêdnieniu potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Na odcinkach, na które zabrak³o pieniêdzy, konieczne by³o wprowadzenie ograniczeñ
prêdkoœci. Wa¿ne bowiem, by nie zdezaktualizowa³o siê has³o: „bezpiecznie, ekologicznie,
o ka¿dej porze”.
Od lat nikt nie ma w¹tpliwoœci, jak du¿e znaczenie dla funkcjonowania ca³ej gospodarki ma
stan infrastruktury kolejowej. Nie jest te¿ tajemnic¹, ¿e w Polsce pozostawia on ci¹gle wiele
do ¿yczenia. St¹d tak nam zale¿y, by kwesti¹ modernizacji ¿elaznych linii zainteresowaæ jak
najwiêksz¹ liczbê firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Sprzyjaj¹ temu liczne targi,
w których PKP PLK aktywnie uczestniczy³a.
Spó³ka stara³a siê tak¿e rozpowszechniaæ ideê transportu autobusami szynowymi. Jest to
bowiem du¿a szansa na zapewnienie sprawnego po³¹czenia z metropoliami ma³ych, odleg³ych o wiele kilometrów miejscowoœci. Wa¿ne jest zatem otwarcie na propozycje samorz¹dów i przewoŸników.
Utrzymanie i modernizacja linii kolejowych w naszym kraju, dostosowanie ich do
europejskiego poziomu wymaga jeszcze wiele pracy. Czeka nas jednak „zastrzyk finansowy”
w postaci œrodków z Unii Europejskiej. Zapewniam, i¿ do³o¿ê starañ, by zosta³y one
efektywnie wykorzystane i aby nie zmarnowano ani jednego euro.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim - Zarz¹dowi oraz wszystkim pracownikom PKP PLK S.A. za miniony rok pracy. ¯yczê sukcesów oraz pomyœlnoœci w latach nastêpnych.

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Maciej Mêclewski
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Tadeusz Augustowski
Prezes Zarz¹du

Szanowni Pañstwo!
Oddajemy do Pañstwa r¹k trzeci¹ ju¿ edycjê „Raportu rocznego PKP Polskie Linie Kolejowe SA”.
Dotychczasowe spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem Czytelników: naszych klientów i partnerów,
polityków, dzia³aczy samorz¹dowych, ludzi z krêgu biznesu, in¿ynierów i techników, sympatyków
kolejnictwa. Uwa¿nie s³uchamy uwag Pañstwa i staramy siê z roku na rok uwzglêdniaæ uwagi i propozycje dotycz¹ce zawartoœci „Raportu”.
Jesteœmy jednym z najwiêkszych w Europie zarz¹dców sieci kolejowej. O ogromie wykonanej przez nas
pracy eksploatacyjnej mo¿e œwiadczyæ liczba 2,5 miliona poci¹gów rocznie. Dla ka¿dego z nich jest
opracowany rozk³ad jazdy, o bezpieczeñstwo przejazdu dbaj¹ dyspozytorzy, dy¿urni ruchu, dró¿nicy,
diagnostycy stanu nawierzchni kolejowej. Ka¿dy przejazd jest rozliczany z przewoŸnikiem. Jest to
gigantyczne przedsiêwziêcie logistyczne, finansowe i techniczne.
Rok 2003 przyniós³ nam ponaddwukrotne, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiêkszenie nak³adów
inwestycyjnych na modernizacjê polskiej sieci kolejowej. Wynios³y one 853 mln z³otych. Ta kwota jest
jeszcze niewystarczaj¹ca w stosunku do potrzeb. Realne w naszych warunkach jest wykorzystanie
œrodków trzykrotnie wy¿szych. D¹¿ymy konsekwentnie do modernizacji wszystkich podstawowych
ci¹gów komunikacyjnych w Polsce, zarówno o znaczeniu miêdzynarodowym, jak i linii wa¿nych dla
gospodarczego i spo³ecznego rozwoju kraju. W 2004 roku spodziewamy siê dalszego zwiêkszenia
nak³adów na inwestycje.
Kontynuowaliœmy w 2003 r. modernizacjê magistrali E20, ju¿ na odcinku Mrozy - Siedlce. Niejednokrotnie w publikacjach prasowych podkreœla³em znaczenie tej linii dla systemu transportowego Polski,
Europy, jak te¿ bez przesady w skali miêdzykontynentalnej. Prace na tej linii zakoñczymy w 2007 r.
Jestem przekonany, ¿e nasz wysi³ek, wspierany œrodkami Unii Europejskiej z przedakcesyjnych
funduszy PHARE i ISPA, przyczyni siê do intensywniejszego rozwoju transportu kolejowego Europy
i Azji.
W najistotniejsz¹ fazê wejdzie w najbli¿szych latach modernizacja magistrali E30. Przed nami
najwa¿niejsza czêœæ tego wielkiego za³o¿enia inwestycyjnego, a wiêc po³¹czenie lini¹ kolejow¹
szybkiego ruchu najwiêkszych oœrodków po³udnia Polski: Wroc³awia, Katowic i Krakowa.
Rozpoczynamy w 2004 r. na odcinku Gdynia - Warszawa modernizacjê magistrali E65. Na tej linii nie
wykluczamy zastosowania docelowej prêdkoœci poci¹gów 200 km/h i wiêcej. Jesteœmy tak¿e w trakcie
realizacji wspó³finansowanego ze œrodków unijnych programu poprawy stanu infrastruktury kolejowej
w Polsce (tzw. „w¹skich garde³”), którego ca³kowity koszt wyniesie ponad 135,4 mln euro. Wkrótce
rozpoczn¹ siê prace nad studium wykonalnoœci dla magistrali E75 „Rail Baltica” z Warszawy do krajów
nadba³tyckich.
Jesteœmy solidnym i wiarygodnym beneficjentem œrodków unijnych. W 2003 r. wykorzystaliœmy je
w ponad 90%. Nasze bardzo dobre wyniki w tym zakresie potwierdzili wysocy przedstawiciele Komisji
Europejskiej. Pozytywna jest tak¿e ocena stanu wdro¿enia zaleceñ podstawowych dyrektyw
kolejowych oraz stopnia przejrzystoœci regu³ rz¹dz¹cych dostêpem do infrastruktury i kontroli nad jego
poszczególnymi elementami.
Poprawiamy, poprzez zintensyfikowanie prac remontowych, stan nawierzchni kolejowej linii o znaczeniu lokalnym, zdolnych do przyjêcia odpowiednio intensywnego ruchu poci¹gów. Wzmacniamy

04

s³u¿by diagnostyczne, aby wczeœniej lokalizowaæ miejsca zagro¿one obni¿eniem parametrów
technicznych.
Rok 2003 by³ te¿ nas okresem przygotowañ do w³¹czenia siê w system transportowy Europy.
Oczekujemy, ¿e po 1 maja 2004 r. na polskich torach pojawi¹ siê poci¹gi przewoŸników z krajów
cz³onkowskich Unii, na razie towarowe. To dla nas wa¿ne doœwiadczenie. Do³o¿ymy wszelkich starañ,
aby mo¿liwie szybko wypracowaæ sta³e standardy wspó³pracy oraz uproœciæ procedury zawierania
i rozliczania umów z naszymi zagranicznymi klientami. S³u¿yæ temu bêdzie obs³uga w systemie „one
stop shop”, umo¿liwiaj¹ca za³atwienie z biura w jednym z 8 oddzia³ów regionalnych formalnoœci
udostêpnienia trasy tak¿e na odcinkach poza granicami Polski.
Jesteœmy przekonani, ¿e dla polskiego transportu kolejowego obce poci¹gi na polskich torach to dobra
wiadomoœæ. To szansa na zwiêkszenie przychodów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a wiêc wiêksze
œrodki na utrzymanie i polepszenie stanu technicznego naszych linii kolejowych. Oznacza to zatem
mo¿liwoœæ stworzenia lepszych warunków dla przewoŸników polskich, z Grupy PKP i spoza niej.
Konkurencja jest dŸwigni¹ rozwoju i ta zasada ekonomii obowi¹zuje tak¿e w transporcie kolejowym.
Niezwykle wa¿ne dla przysz³oœci kolei w Polsce jest miejsce Polski na transportowej mapie Europy
i œwiata. To sprawa wci¹¿ otwarta, rozpatrywana przez polityków, ekonomistów i przedsiêbiorców.
W dyskusji prowadzonej na forum Unii Europejskiej, polskiego rz¹du i parlamentu, miêdzynarodowych
organizacji kolejowych, jesteœmy aktywni i s³yszani. Licz¹ siê w niej przede wszystkim argumenty
ekonomiczne, ale tak¿e geopolityczne. G³oœno uzasadniamy potrzebê inwestowania w polsk¹ kolej,
w jej szczególne miejsce wynikaj¹ce z geograficznego po³o¿enia naszego kraju. Nasz¹ przysz³oœci¹
mo¿e byæ udzia³ w przewozie ³adunków na miêdzykontynentalnej trasie z Azji do Europy. Tranzyt przez
Polskê nie jest wszak¿e jedynym rozpatrywanym wariantem. Tê szansê mo¿na wykorzystaæ w interesie
polskiej, europejskiej i œwiatowej gospodarki, mo¿na te¿ na d³ugie lata j¹ zaprzepaœciæ.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. s¹ spó³k¹ dzia³aj¹c¹ w Grupie PKP. £¹cz¹ nas ze spó³kami Grupy
wspólne doœwiadczenia w poszukiwaniu optymalnych rozwi¹zañ organizacyjnych polskiego kolejnictwa. Oczekujemy, ¿e w 2004 roku dokona siê znacz¹cy postêp w tej dziedzinie, zw³aszcza
w zakresie finansowania regionalnych przewozów pasa¿erskich. To niezwykle donios³e zagadnienie.
Dotychczasowe reformy przynios³y ich stopniowe wygaszanie, co doprowadzi³o do przejêcia znacznej
czêœci rynku przez konkurencyjne œrodki transportu.
Wielk¹ wagê przywi¹zujemy do problematyki ochrony œrodowiska. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wype³niaj¹ zadania statutowe w tym zakresie na zarz¹dzanych przez siebie obszarach kolejowych.
Kolej jest œrodkiem transportu wielokrotnie czystszym, ni¿ transport samochodowy czy lotniczy, wiêc
wiele czynimy, aby wiedzê o tym popularyzowaæ w spo³eczeñstwie. Wyrazem tego by³o zorganizowanie, wspólnie z miêdzynarodowym zwi¹zkiem kolei UIC, ogólnoeuropejskiej konferencji naukowej
we wrzeœniu 2003 r. na temat zewnêtrznych kosztów transportu. Szersze informacje o tym wydarzeniu
znajd¹ Pañstwo wewn¹trz „Raportu”.
Nie oczekujemy, ¿e zrównowa¿ony rozwój ró¿nych ga³êzi transportu zostanie jedynie „zadekretowany”
odpowiednimi regulacjami prawnymi. Musimy zapewniæ naszym klientom - operatorom jak najlepsze
warunki pracy: przewozy szybkie i dobrze zorganizowane, bezpieczne dla pasa¿erów i przesy³ek, tak,
aby ich us³ugi mog³y skuteczniej konkurowaæ z transportem samochodowym, lotniczym czy wodnym.
S³u¿y temu celowi postêp techniczny. Modernizowane linie kolejowe s¹ wyposa¿ane w system
zintegrowanego sterowania ruchem kolejowym ERTMS. Oddajemy do u¿ytku kolejne urz¹dzenia
scentralizowanego sterowania zwrotnicami na du¿ych stacjach. Na Centralnej Magistrali Kolejowej
prowadzimy badania sieci trakcyjnej maj¹ce na celu dopuszczenie do jazdy z prêdkoœci¹ 200-250 km/h.
Dokonaliœmy udanych próbnych jazd z prêdkoœci¹ 210 km/h. Przygotowujemy siê do prób z prêdkoœci¹
do 250 km/h. Dziêki zastosowaniu automatycznego sterowania i monitorowania elektrycznego
ogrzewania rozjazdów w 2003 r. uda³o nam siê znacznie ograniczyæ zu¿ycie energii i emisji ciep³a do
atmosfery.
Staramy siê jak najefektywniej wykorzystywaæ park maszynowy. Oprócz prac na g³ównych liniach
kolejowych nasze poci¹gi do zautomatyzowanej wymiany nawierzchni wykonywa³y prace eksportowe
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w Niemczech, Holandii i Luksemburgu. Oprócz nowych doœwiadczeñ w organizacji prac zdobyliœmy tam
uznanie klientów i prasy.
Szanowni Pañstwo!
Liczê, ¿e lektura „Raportu rocznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 2003” pozwoli Pañstwu na lepsze
zrozumienie obecnego stanu polskiej infrastruktury kolejowej, uwarunkowañ, w jakich pracujemy,
naszych wspólnych - Pañstwa i PKP PLK S.A. - interesów i perspektyw. Naszym podstawowym celem
jest dostarczenie Klientom produktu jak najwy¿szej jakoœci. Tym produktem jest trasa kolejowa
udostêpniona przewoŸnikowi wraz z szerokim zakresem us³ug dodatkowych. Poœrednio, i mamy tego
œwiadomoœæ, jakoœæ naszej pracy wp³ywa na wyniki ca³ej gospodarki narodowej, na iloœæ miejsc pracy,
na podtrzymanie wiêzi ekonomicznych i spo³ecznych pomiêdzy regionami Polski i Europy.
Dziêkujê Pañstwu za dotychczasow¹ wspó³pracê i zapraszam do korzystania z naszych us³ug.

Prezes Zarz¹du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tadeusz Augustowski
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Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
od 5 listopada 2003 r.

do 26 czerwca 2003:

Maciej Mêclewski
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Jadwiga Stachowska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Cz³onkowie:

Grzegorz Bosy

Maciej Mêclewski

Jacek Krzyœlak

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Cz³onkowie:

Ewa Posim
Ewa Szczepañska

Wies³aw Jarosiewicz

Stanis³aw Czajczyñski

Jacek Krzyœlak

Piotr Gebel

Ewa Posim

Wies³aw Pe³ka

Ewa Szczepañska

Adam Zawodny

Stanis³aw Czajczyñski
Piotr Gebel

od 27 czerwca 2003 r.
do 4 listopada 2003 r.:

Wies³aw Pe³ka
Maciej Mêclewski

Stanis³aw Stolorz

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Cz³onkowie:

Wies³aw Jarosiewicz
Jacek Krzyœlak
Ewa Posim
Ewa Szczepañska
Stanis³aw Czajczyñski
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Tadeusz Augustowski
Prezes Zarz¹du
Naczelny Dyrektor

Andrzej Krawczyk
Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. Pracowniczych i Administracyjnych

Gra¿yna Liberadzka
Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹

Grzegorz Siewiera
Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. Jakoœci Produktu i Sprzeda¿y

Miros³aw Paw³owski
Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. Finansowych i Ekonomicznych

Jacek Stirmer
Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. Techniki i Rozwoju
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raport roczny 2003

Strategia Rozwoju

W czerwcu 2003 r. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o transporcie kolejowym, reguluj¹ca zasady
korzystania z infrastruktury kolejowej a tak¿e zarz¹dzania infrastruktur¹ oraz jej utrzymania.
Zgodnie z tymi zasadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest podmiotem gospodarczym
zarz¹dzaj¹cym liniami kolejowymi a jej podstawowe funkcje to:
! budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej;
! prowadzenie ruchu poci¹gów na liniach kolejowych;
! utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniaj¹cym bezpieczne prowadzenie
ruchu kolejowego;
! udostêpnianie tras poci¹gów dla przejazdu poci¹gów na liniach kolejowych i œwiadczenie
us³ug z tym zwi¹zanych;
! zarz¹dzanie nieruchomoœciami wchodz¹cymi w sk³ad infrastruktury kolejowej.
Rok 2003 by³ drugim pe³nym rokiem dzia³alnoœci PKP PLK S.A. od czasu uzyskania
osobowoœci prawnej w paŸdzierniku 2001 r. Rola i miejsce PKP PLK S.A. w Grupie PKP jest
efektem funkcji opisanych w ustawie o transporcie kolejowym, lecz wynika równie¿ z pozycji
Spó³ki jako jednego z wiêkszych europejskich zarz¹dców infrastruktury. W 2003 r. zapad³a
decyzja o wst¹pieniu PKP PLK S.A. do stowarzyszenia RNE RailNetEurope dla u³atwienia
miêdzynarodowego ruchu w infrastrukturze kolejowej. Spó³ka zosta³a te¿ zaproszona do
cz³onkostwa w EIM (European Rail Infrastructure Managers) - najwiêkszej organizacji miêdzynarodowej zrzeszaj¹cej europejskich zarz¹dców infrastruktury.
Intensyfikacja obecnoœci PKP PLK S.A. na arenie europejskiej jest szczególnie istotna wobec
bliskiej perspektywy wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i koniecznoœci harmonizacji
strategicznych planów rozwoju z wizj¹ ogólnoeuropejsk¹. Wa¿nym zadaniem Spó³ki jest
równie¿ w³aœciwe wykorzystanie historycznej szansy na zdecydowan¹ poprawê stanu
polskiej infrastruktury kolejowej poprzez uczestnictwo w przed - i poakcesyjnych unijnych
programach pomocowych. Aby osi¹gn¹æ ten cel PKP PLK S.A. podejmuje dzia³ania dla
zapewnienia odpowiedniego przygotowania projektów oraz zabiega o œrodki finansowe
stanowi¹ce niezbêdny wk³ad w³asny przy realizacji tych projektów.
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ polska infrastruktura kolejowa musi byæ przygotowana do
uatrakcyjniania swojej oferty w warunkach wzrastaj¹cej konkurencji na kolejowym rynku
przewozów krajowych i miêdzynarodowych, g³ównymi wytycznymi jej dzia³añ s¹:
! utworzenie zintegrowanego z UE systemu transportowego, poprzez wysoki poziom
harmonizacji i powi¹zanie regionów Polski z regionami UE sieci¹ po³¹czeñ kolejowych;
! obni¿enie kosztów eksploatacyjnych dziêki modernizacji technicznej umo¿liwiaj¹cej
podniesienie atrakcyjnoœci po³¹czeñ kolejowych;
! poprawa dostêpnoœci w zakresie miêdzynarodowym i miêdzyregionalnym oraz rozwój
us³ug transportowych o charakterze publicznym;
! podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu osi¹gniêcie stanu zrównowa¿onego rozwoju
transportu poprzez podniesienie konkurencyjnoœci kolei w stosunku do innych ga³êzi
transportu.
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Obecna strategia rozwoju infrastruktury kolejowej, w wymiarze ogólnym, polega na
równoleg³ym reformowaniu kolei oraz realizacji inwestycji, maj¹cych na celu dopasowanie
polskiej infrastruktury do standardów europejskich.
Perspektywa akcesji do UE nie wywo³uje potrzeby zmian iloœciowych w polskiej sieci kolejowej, poza koniecznoœci¹ przeprowadzenia intensywnych prac inwestycyjnych w zakresie
modernizacji i interoperacyjnoœci na g³ównych trasach transportowych. Najwa¿niejsze linie
transportowe polskiej infrastruktury kolejowej to linie le¿¹ce w g³ównych europejskich
korytarzach transportowych - I,II,III,VI, objête miêdzynarodowymi umowami AGC i AGTC,
i inne linie, wa¿ne ze wzglêdów gospodarczych, spo³ecznych i ekologicznych. Linie E20, E30,
E65, E75, po³o¿one w wymienionych transeuropejskich korytarzach transportowych oraz
dodatkowo E59, zosta³y zg³oszone do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 jako
priorytety modernizacyjne maj¹ce szansê na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji ze
œrodków unijnego Funduszu Spójnoœci.
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Rok 2003 przyniós³ nowe szanse na realizacjê planów modernizacyjnych, dziêki zakoñczeniu
procesu rewizji priorytetów na Europejskiej Sieci Transportowej TEN (Trans - European
Network). Og³oszone na podstawie tych prac stanowisko Komisji Europejskiej zawiera aneks
z list¹ nowych projektów priorytetowych. Spoœród siedemnastu uwzglêdnionych w tej liœcie
projektów, osiem ma na celu realizacjê idei spójnoœci pomiêdzy dotychczasowymi a nowymi
cz³onkami UE, w tym 2 projekty kolejowe z udzia³em polskiej infrastruktury:
1. Linia kolejowa Gdañsk - Warszawa - Brno/Bratys³awa - Wiedeñ (planowane zakoñczenie
prac do 2015 r.)
2. „Rail Baltica” linia kolejowa Warszawa - Kowno - Ryga - Tallin (zakoñczenie prac do
2016 r.)
Wed³ug za³o¿eñ, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury decyzyjnej (formalna decyzja
Komisji Europejskiej a nastêpnie Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów), projekty te
bêd¹ mog³y liczyæ na dofinansowanie ze strony UE od 10% do 30% wartoœci inwestycji,
niezale¿nie od innych unijnych Ÿróde³ pomocowych. Przejœcie do fazy realizacji tych
inwestycji wymaga jednak zapewnienia ze strony polskiej odpowiednich studiów
wykonalnoœci i analiz ekonomicznych a tak¿e zabezpieczenia w bud¿ecie niezbêdnej kwoty
na wspó³finansowanie projektów. Aby PKP PLK S.A., jako zarz¹dca infrastruktury, mog³a
podejmowaæ w pe³ni samodzielne i komercyjne dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ planowanych
projektów, musi kontynuowaæ zmiany w takich sferach jak zarz¹dzanie, sposób prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej i organizacji. Oznacza to dalsz¹ realizacjê strategii PKP PLK S.A.,
której celem jest funkcjonowanie na zasadach rynkowych, czyli przyjêcie takiego systemu
finansowania infrastruktury, który dostarczy œrodków finansowych na dzia³alnoœæ operacyjn¹
z uzyskiwanych przychodów ze sprzeda¿y us³ug. Warunkiem powodzenia jest równoczesne
zapewnienie sta³ego dofinansowania z bud¿etu pañstwa, bez koniecznoœci ci¹g³ego
udowadniania oczywistych potrzeb inwestycyjnych.
W lipcu 2003 r. odby³a siê Misja Przegl¹dowa Komisji Europejskiej, która mia³a oceniæ stan
polskiego transportu kolejowego pod wzglêdem wdro¿enia i stosowania prawa unijnego.
W odniesieniu do PKP PLK S.A., przedstawiciele Komisji Europejskiej pozytywnie wypowiedzieli siê na temat stanu wdro¿enia b¹dŸ koñcowego przygotowania do wdro¿enia
zaleceñ podstawowych dyrektyw kolejowych oraz stopnia przejrzystoœci regu³ rz¹dz¹cych
dostêpem do infrastruktury i kontroli nad jego poszczególnymi elementami. Oznacza to, ¿e
pomimo wielu trudnoœci zwi¹zanych ze stanem permanentnego niedofinansowania i braku
jednolitego planu rozwoju sektora transportowego w Polsce, PKP PLK S.A. konsekwentnie
realizuje swój cel, jakim jest przygotowanie polskiej infrastruktury kolejowej do
funkcjonowania w warunkach standardów unijnych.
Najwa¿niejszymi zadaniami PKP PLK S.A. na przysz³oœæ jest kontynuacja tych dzia³añ,
zarówno podczas 3-letniego okresu przejœciowego, gdy Polska bêdzie udostêpniaæ
miêdzynarodowym przewoŸnikom 20% sieci TERFN (Transeuropejska Kolejowa Sieæ
Przewozów Towarowych), jak i po roku 2006 w warunkach otwartego rynku kolejowego.
Wa¿nym zadaniem jest równie¿ umo¿liwienie optymalnego wykorzystania przez Spó³kê
poakcesyjnych œrodków pomocowych UE poprzez dobre zaplanowanie d³ugoterminowych
przedsiêwziêæ modernizacyjnych a tak¿e przygotowanie studiów wykonalnoœci i analiz
niezbêdnych dla uzyskania œrodków finansowych.
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raport roczny 2003

Infrastruktura drogowa

Sieæ kolejowa
Zarz¹dzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2003 roku infrastruktura drogowa obejmuj¹ca
nawierzchniê (tory, rozjazdy), obiekty in¿ynieryjne (mosty, wiadukty, przejœcia pod torami, przepusty,
tunele liniowe, k³adki dla pieszych, œciany oporowe), przejazdy kolejowe, budynki i budowle w ujêciu
iloœciowym przedstawiona zosta³a w Tablicy 1.

Tablica 1
Zestawienie iloœciowe infrastruktury drogowej na liniach eksploatowanych
ELEMENT INFRASTRUKTURY

JEDNOSTKA

D£UGOŒÆ LINII D£UGOŒÆ TORÓW

Linie eksploatowane (bez torów stacyjnych) w tym:

km

19435,031

28 094,400

linie magistralne

km

4251,885

8 261,113

linie pierwszorzêdne

km

10248,757

14 742,219

linie drugorzêdne

km

3456,927

3 596,494

1477,462

1 494,574

linie znaczenia miejscowego

km

Tory stacyjne

km

Rozjazdy w torach eksploatowanych w tym:

szt.

47 211

linie magistralne

szt.

6 007

linie pierwszorzêdne

szt.

10 478

linie drugorzêdne

szt.

2 307

linie znaczenia miejscowego

szt.

1 490

tory stacyjne

szt.

26 929

Przejazdy kolejowe

szt.

16 875

Kat. A

szt.

3 138

Kat. B

szt.

399

Kat. C

szt.

1 384

Kat. D

szt.

11 954

Obiekty in¿ynieryjne na liniach eksploatowanych w tym: szt.

26 434

9 927,160

mosty i wiadukty

szt.

6 560

przepusty

szt.

18 479

pozosta³e obiekty

szt.

1 395

Budynki

szt.

6 862

Perony

szt.

5 261

Wiaty

szt.

2 381

Inne budowle

szt.

3 644
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W pozycji „Linie eksploatowane” ujête zosta³y wszystkie linie, po których odbywa siê ruch
poci¹gów na podstawie „Regulaminu przyznawania i korzystania z tras na udostêpnianych
liniach kolejowych w ramach rozk³adu jazdy 2003/2004” oraz prowadzone s¹ przewozy
komercyjne.
Procentowy udzia³ d³ugoœci torów na zarz¹dzanych przez Spó³kê liniach kolejowych
w zakresie maksymalnych prêdkoœci i dopuszczalnych nacisków na oœ przedstawiaj¹
poni¿sze wykresy.

Procentowy udzia³ d³ugoœci torów w zale¿noœci
od dopuszczalnych nacisków osiowych

Procentowy udzia³ d³ugoœci torów
w zale¿noœci od prêdkoœci maksymalnej

V<40 km/h
11,8%

40<V<80 km/h
43,8%

18,0<P<20
t/oœ
1,8%

V>120 km/h
5%

16<P<18,0
t/oœ
1,1%
P=22,5
t/oœ
30,8%

80<V<120 km/h
39,4%
20,0<P<22,5
t/oœ
66,2%

Nawierzchnia torowa
Stan infrastruktury drogowej jest œciœle uzale¿niony od iloœci wykonywanych robót
naprawczych, które z kolei s¹ zdeterminowane przychodami uzyskanymi przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Uzyskane w ten sposób œrodki finansowe nie pozwalaj¹ w pe³nym
zakresie zaspokoiæ potrzeb naprawczych wynikaj¹cych z naturalnej dekapitalizacji infrastruktury na skutek dzia³alnoœci przewozowej.
Dla utrzymania w niezmienionym stanie technicznym nawierzchni torów g³ównych
zasadniczych najwa¿niejszych linii kolejowych (oko³o 17 tys. km linii), przy obecnych
parametrach eksploatacyjnych, standardzie konstrukcyjnym, natê¿eniu przewozów, roczne
potrzeby œrodków finansowych okreœlone zosta³y na œrednimpoziomie 400 mln z³. W kwocie
tej nie zosta³y ujête œrodki zwi¹zane z utrzymaniem torów g³ównych dodatkowych, torów
stacyjnych, torów g³ównych zasadniczych pozosta³ych linii.
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Do kosztów utrzymania nale¿y dodaæ nak³ady zwi¹zane z wymian¹ wyeksploatowanych
torów i rozjazdów. Przy za³o¿eniu wymiany tylko torów g³ównych zasadniczych linii opcji 17
tys. km i le¿¹cych w nich rozjazdów potrzeby roczne okreœlone zosta³y na poziomie 850 km
toru i 900 szt. rozjazdów. Dla wykonania tych robót niezbêdne s¹ œrodki finansowe w wysokoœci oko³o 1 050 mln z³.
Brak mo¿liwoœci pokrycia powy¿szych potrzeb w pe³nym zakresie powoduje, ¿e nawierzchnia torowa ulega ci¹g³ej dekapitalizacji. Eksploatowane podk³ady z drewna iglastego o
teoretycznej ¿ywotnoœci wynosz¹cej 18-20 lat zbli¿aj¹ siê do tej granicy a ponad 17 mln szt.
okres ten ju¿ przekroczy³o. Innym newralgicznym elementem nawierzchni kolejowej s¹ szyny
o znacznym stopniu zu¿ycia i wyeksploatowania. Problem ten dotyczy g³ównie szyn UIC60 o
podwy¿szonej wytrzyma³oœci, których jest jeszcze eksploatowanych oko³o 2 700 km.
W wyniku tak znacznego zu¿ycia nawierzchni dla zachowania bezpieczeñstwa kursowania
poci¹gów konieczne jest wprowadzanie obostrzeñ eksploatacyjnych w postaci:
! obni¿ania maksymalnych prêdkoœci rozk³adowych,
! wprowadzania ograniczeñ prêdkoœci,
! obni¿ania dopuszczalnych nacisków osiowych.
Porównanie obowi¹zuj¹cych w dniu 1 stycznia w ostatnich latach iloœci ograniczeñ, d³ugoœci
ograniczeñ oraz wynikaj¹ce z nich wyd³u¿enia czasu jazdy przedstawiono w Tablicy 2.
Podobne porównanie, dotycz¹ce zmian prêdkoœci rozk³adowych uwzglêdnianych przy
wprowadzaniu rozk³adów jazdy w ostatnich latach przedstawia Tablica 3.
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Ograniczenia prêdkoœci
Tablica 2
Ograniczenia
Punktowe ograniczenia prêdkoœci

Jedn.

Stan na dzieñ 1 stycznia

miary

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

szt.

4 298

5 274

6 140

6 400

6 492

km toru 2 515

2 985

3 370

3 246

3 224

min

5 834

6 648

6 830

6 782

D³ugoœæ odcinków torów na których
zmniejszono prêdkoœæ kursowania
poci¹gów z powodu ograniczeñ
prêdkoœci
Wyd³u¿enie czasu jazdy poci¹gów
z powodu ograniczeñ prêdkoœci

4 666

Zmiany prêdkoœci rozk³adowych
Tablica 3
Zmiany prêdkoœci rozk³adowych

Jedn.
miary

Rozk³ad jazdy
1999/

2000/

2001/

2002

2002/

2003/

2000

2001

2002

2 ed.

2003

2004

D³ugoœæ odcinków torów, na których
podwy¿szono prêdkoœci rozk³adowe km toru

227,4

456,1

393,2

16,337

176,2

680,7

D³ugoœæ odcinków torów, na których
obni¿ono prêdkoœci rozk³adowe

km toru

-1266,9

-1508,2

-698,9

-627,3

-1979,1 -2940,3

Bilans zmian prêdkoœci

km toru

-1039,5

-1052,1

-305,7

-610,9

-1802,9 -2259,6

Najdotkliwsze pod wzglêdem eksploatacyjnym, powoduj¹ce znaczne wyd³u¿enie czasu
jazdy, s¹ obni¿enia prêdkoœci rozk³adowych w torach na nastêpuj¹cych najwa¿niejszych
liniach (wyszczególniono tylko linie, na których w rozk³adzie jazdy 2003/2004, obni¿ono
prêdkoœæ rozk³adow¹ z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan techniczny, na odcinku d³u¿szym ni¿
50 km):
! Linia nr 1 Warszawa - Katowice na d³ugoœci 59,9 km,
! Linia nr 3 Warszawa - Kunowice na d³ugoœci 83,8 km,
! Linia nr 6 Zielonka - KuŸnica Bia³ostocka na d³ugoœci 105,7 km,
! Linia nr 9 Warszawa - Gdañsk na d³ugoœci 55,1 km,
! Linia nr 22 Tomaszów Maz. - Radom na d³ugoœci 129,1 km,
! Linia 131 Chorzów Batory - Tczew na d³ugoœci 203,5 km.
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Ocena stanu infrastruktury drogowej zobrazowana zosta³a na mapie „Ocena stanu
nawierzchni linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (opcja 17 000 km linii)”.
WskaŸniki oceny s¹ œredni¹ wa¿on¹ wyliczon¹ dla ka¿dego odcinka z trzech ocen:
! sumy d³ugoœci odcinków z prêdkoœciami rozk³adowymi i ograniczeniami prêdkoœci ni¿szymi
od 50% prêdkoœci konstrukcyjnej linii - wskaŸnik 2,
! sumy d³ugoœci odcinków z prêdkoœciami rozk³adowymi i ograniczeniami prêdkoœci ni¿szymi
od 80% i wiêkszymi lub równymi 50% prêdkoœci konstrukcyjnej linii - wskaŸnik 3,
! sumy d³ugoœci odcinków z prêdkoœciami rozk³adowymi i ograniczeniami prêdkoœci
wiêkszymi lub równymi 80% prêdkoœci konstrukcyjnej linii - wskaŸnik 4.

Ocena stanu nawierzchni linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(opcja 17 000 km linii)
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136
182
Chmielów
286
Ocice
Strzelce Op.
65
Gogolin
Nowy Œwiêtów
178
306
K£ODZKO
Pyskowice
TARN. G. ZAWIERCIE
65
137
Prudnik
175
334
NYSA
132
69
Koz³ów
309
65
137
01
153
75
Bytom
297
328
65
137
79
147
Tunel
333
G³ucho³azy
25
Zabrze 137
276
322
Hrebenne
K-RZYN KO•LE
68
71
Rudz. Gl.
343
Bukowno 62
294
08
141
195
GLIWICE
KATOWICE
Chorzów
Jaworzno Szczakowa
151
Nêdza 149 172
177
140
Trzebinia
101
140
133
177
177
142 138
133
115
325
95
159 169
PRZEWORSK
91
Rybnik
194
179
148
Racibórz
Pod³ê¿e
93 Spytkowice
159 Pszczyna 139
193
176
TARNÓW
151
RZESZÓW
91
Oœwiêcim
Wodzias³aw 150
DÊBICA
94
Skawina
91
91
CHA£UPKI
158
157
93
103
91
KRAKÓW
Czechowice
170
93
Dziedzice
106
Kalwaria Lanc.
MEDYKA
93 157 139
96
PRZEMYŒL
190
117 Wadowice 97
Stró¿e
BIELSKO B. 139
102
97
Sucha Besk.
104
92
98
191
Jas³o
108
96
108
¯ywiec
139
CHABÓWKA
SANOK
NOWY S¥CZ
108
108
96
99
ZAGÓRZ
105
Dar³owo
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WskaŸnik oceny

W = 4,0
3,5 < W < 4,0
2,5 < W <= 3,5
2,0 < W <= 2,5
W = 2,0

ZAKOPANE

17

107

Poniewa¿ na mapie pokazane s¹ œrednie oceny dotycz¹ce odcinków miêdzywêz³owych,
bardziej wymowne jest zestawienie d³ugoœci torów o danym wskaŸniku oceny.

Ograniczenia prêdkoœci
Tablica 4
Kryterium oceny

WskaŸnik

D³ugoœæ

Procentowy udzia³

oceny torów

torów

d³ugoœci torów

V > 80% Vk

4

17327,7

65,7%

50% Vk < V < 80% Vk

3

6179,1

23,4%

V < 50% Vk

2

2874,6

10,9%

Tory ze wskaŸnikiem oceny 2 i 3 wymagaj¹ kompleksowej wymiany nawierzchni. Oznacza to,
¿e zaleg³oœci w wymianach nawierzchni, liczone tylko w stosunku do torów g³ównych
zasadniczych opcji 17 000 km linii, wynosz¹ ponad 9 000 km toru, a w szczególnie z³ym stanie
jest oko³o 2 900 km torów. Dla zlikwidowania tych zaleg³oœci niezbêdne œrodki finansowe
szacuje siê na poziomie 10 miliardów z³. Podobnie przedstawia siê sytuacja w ocenie stanu
technicznego rozjazdów. Na ogóln¹ iloœæ 17 800 szt. rozjazdów le¿¹cych w torach g³ównych
zasadniczych oko³o 3 200 szt. zosta³o zakwalifikowanych do wymiany co stanowi oko³o 18%
rozjazdów le¿¹cych w torach g³ównych zasadniczych.
Postêpuj¹cy proces dekapitalizacji infrastruktury drogowej w aspekcie problemów
finansowych Spó³ki jest determinantem jak najefektywniejszego wykorzystania dysponowanymi œrodkami finansowymi. Warunkiem efektywnego wykorzystania œrodków jest
prawid³owa i wnikliwa diagnostyka infrastruktury drogowej. Dla jej realizacji powo³ana zosta³a
nowa jednostka organizacyjna - „Centrum Diagnostyki i Geodezji”, której zadaniem bêdzie:
! ujednolicenie i zwiêkszenie innowacyjnoœci technik diagnostycznych,
! wprowadzenie bezstronnego systemu oceny stanu technicznego infrastruktury,
! stworzenie jednolitej bazy opisu sieci,
! prowadzenie dokumentacji geodezyjnej linii kolejowych w pe³nym zakresie.

Obiekty in¿ynieryjne
Stan techniczny obiektów in¿ynieryjnych ulega ci¹g³emu pogorszeniu z powodu braku
œrodków finansowych i niewykonywania ca³oœci robót niezbêdnych dla zachowania
w³aœciwego ich stanu technicznego.
Syntetyczn¹ ocenê stanu technicznego przedstawia Tablica 5.
Koszt robót zwi¹zanych z przywróceniem parametrów u¿ytkowych 1 347 obiektów
in¿ynieryjnych na liniach eksploatowanych, wyszczególnionych w Tablicy 6, szacuje siê na
oko³o 902 mln z³.
Œrednioroczne potrzeby finansowe na roboty remontowe i utrzymaniowe szacuje siê na poziomie oko³o 150 mln z³ a na inwestycje odtworzeniowe oko³o 200 mln z³.
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Ocena stanu technicznego obiektów in¿ynieryjnych
Tablica 5
Obiekty

Jedn.

Iloœæ

wy³¹czone z eksploatacji

szt.

31

szt.

68

szt.

506

szt.

742

zagro¿one wy³¹czeniem
z eksploatacji do 31.12.2004 r.
eksploatowane z ograniczeniem
eksploatacyjnym
zagro¿one wprowadzeniem ograniczenia
eksploatacyjnego do 31.12.2004 r.

Istotnym problemem rzutuj¹cym na utrzymanie obiektów in¿ynieryjnych sta³a siê og³oszona
w 2003 roku upad³oœæ Zak³adu Robót Mostowych spó³ka z o.o. Dla wykorzystania specjalistycznej kadry przy utrzymaniu obiektów in¿ynieryjnych z jednoczesnym rozszerzeniem
dzia³alnoœci o naprawy awaryjne toru powo³anych zosta³o 6 sekcji utrzymania w Zak³adzie
Maszyn Torowych.

Budynki i budowle
Stan techniczny budynków i budowli nie odbiega od stanu nawierzchni torowej i obiektów
in¿ynieryjnych i ulega ci¹g³emu pogorszeniu. Jako niezadowalaj¹cy zakwalifikowano stan
budynków i budowli wymagaj¹cych kompleksowych remontów kapitalnych lub remontów
ca³ych elementów konstrukcyjnych. Na obiekty te w wielu wypadkach s¹ wydane nakazy
inspekcji pracy, nadzoru budowlanego lub sanitarnego, gro¿¹ce wstrzymaniem ich eksploatacji.
Z tak¹ ocen¹ eksploatowanych jest oko³o 21% budynków, 16% peronów, 16% wiat peronowych oraz 15% innych budowli (do których zaliczono wszelkiego rodzaju sieci rozprowadzaj¹ce media, ogrodzenia, skrajniki, drogi dojazdowe, dojœcia do peronów itp.).
Dla powstrzymania postêpuj¹cego procesu degradacji i osi¹gniêcia zadowalaj¹cego stanu
technicznego obiektów i budowli nale¿y przeznaczaæ na dzia³alnoœæ naprawcz¹, przez okres
5 - 8 lat, rocznie oko³o 55 mln z³.
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raport roczny 2003

Sprzeda¿ tras

Udostêpnianie linii kolejowych
Podstawowym produktem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest rozk³ad jazdy u³o¿ony na
zamówienie klienta (przewoŸnika kolejowego), sprzedawany jako trasa przejazdu, na
podstawie umów cywilno-prawnych.
Oferta PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie udostêpniania linii kolejowych jest
kierowana do przewoŸników kolejowych maj¹cych koncesje lub - na podstawie Ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789 z p. zm.) - przedsiêbiorców
z licencjami wydanymi przez ministra w³aœciwego do spraw transportu na wykonywanie
przewozów osób i rzeczy i z uprawnieniami dostêpu przyznanymi przez Spó³kê.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2003 roku udostêpnia³y linie kolejowe czterem spó³kom
przewozowym grupy PKP oraz osiemnastu przewoŸnikom spoza niej.
Umowy zawierano zawsze z gwarancj¹ równoprawnego dostêpu do linii kolejowych.
Iloœæ œwiadczonych us³ug w zakresie udostêpniania linii kolejowych (praca eksploatacyjna)
wyra¿ona jest w poci¹gokilometrach [pockm]. Udzia³ poszczególnych rodzajów poci¹gów
w wykonanej ca³kowitej pracy eksploatacyjnej w ci¹gu roku 2003 ilustruje wykres 1.
W 2003 r. w ramach udostêpniania zrealizowano ponad 250 mln pockm. Udzia³ przewoŸników
w wykonanej pracy eksploatacyjnej przedstawiono na wykresie 2.

Udzia³ rodzajów poci¹gów
w wykonywanej pracy eksploatacyjnej w 2003 roku

jazdy luzem
lokomotyw
6,8%

pozosta³es³u¿bowe
2,3%

TK
1,8%

wykres 1

kwalifikowane
6,5%

miêdzywojewódzkie
15,9%

TM, TG
17,0%

TO, TL, TN
5,8%
TX, TP, TE
5,3%

regionalne
38%

£¹cznie wykonano 250,08 mln pockm

autobusy
szynowe
0,4%
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Udzia³przewoŸników w przejazdach
w ramach udostêpniania

wykres 2

pozostali
przejazdy
przewoŸnicy
technologiczne
rzeczy
PKP
0,3%
0,8%
Intercity Sp z o.o.
7,7%

PKP
CARGO S.A.
36,4%%

Przewozy
Regionalne
54,9%

PKP
Szybka Kolej Miejska
w Trójmieœcie
0,2%

Udostêpnianie prowadzone jest z wyodrêbnieniem pakietu us³ug podstawowych oraz us³ug
o charakterze dodatkowym, realizowanych wed³ug indywidualnie definiowanych potrzeb
przewoŸnika.
Us³ugi podstawowe obejmuj¹:
! opracowanie rozk³adu jazdy wed³ug wniosków z³o¿onych przez przewoŸnika i w uzgodnieniu z nim;
! umo¿liwienie przejazdu poci¹gów przewoŸnika po torach i rozjazdach udostêpnianych linii
w ramach rozk³adu jazdy (lub na drodze zastêpczej, w przypadku kiedy zrealizowanie
wed³ug rozk³adu jazdy z przyczyn le¿¹cej po stronie zarz¹dcy infrastruktury nie jest mo¿liwe
a s¹ mo¿liwoœci techniczno-eksploatacyjne), w tym wynikaj¹cego z uwarunkowañ technicznych w zakresie prowadzenia ruchu korzystania z miejscowych urz¹dzeñ na stacjach
niezbêdnych dla realizacji tych przejazdów;
! udostêpnianie na stacjach i w innych miejscach w czasie postojów poci¹gów i pojazdów
szynowych przewoŸnika wynikaj¹cych z rozk³adu jazdy urz¹dzeñ i obiektów zarz¹dcy infrastruktury, umo¿liwiaj¹cych:
> obs³ugê techniczn¹ i handlow¹ poci¹gów, dojœcie, wsiadanie, wysiadanie z poci¹gów
i pojazdów szynowych przez pracowników przewoŸnika;
> dojœcie do poci¹gów i pojazdów szynowych, wykonywanie prac zwi¹zanych z przewozem wynikaj¹cym z umowy o udostêpnianie linii kolejowych przez klientów
przewoŸnika;
! zapewnienie dostêpu do sieci trakcyjnej na drodze przejazdu, kierowanie i prowadzenie
ruchu, w tym zapewnienie na ¿¹danie przewoŸnika informacji podstawowej zwi¹zanej
z ruchem poci¹gów godzina odjazdu ze stacji pocz¹tkowej, godzina faktycznego przybycia
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na stacjê koñcow¹ lub poœredni¹, na której wed³ug rozk³adu jazdy dokonywane jest
w³¹czenie (wy³¹czenie) wagonów lub zmiana lokomotywy; godzina wyst¹pienia awarii,
wypadków i zak³óceñ na drodze przejazdu, maj¹cych wp³ywy na pracê poci¹gów i pojazdów szynowych przewoŸnika i ich obs³ugi; zg³oszenie potrzeby w³¹czenia siê przewoŸnika
w likwidacjê skutków wypadków kolejowych;
! wykonywanie, na mocy postanowieñ Ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”
(Dz. U. Nr 84 poz. 948 z p. zm.) zadañ, o których mowa w art. 60 ust.1 Ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789 z p. zm.).
W ramach posiadanych mo¿liwoœci w pakiecie us³ug podstawowych zarz¹dca infrastruktury
zapewnia:
! dostêp do urz¹dzeñ i obiektów zarz¹dcy infrastruktury umo¿liwiaj¹cych:
> pobór energii elektrycznej, wody, sprê¿onego powietrza;
> zrzut œcieków i zebranie nieczystoœci, tankowanie i rozlew paliwa itp.;
! us³ugi telekomunikacyjne w zakresie niezbêdnym dla prowadzenia ruchu;
! diagnozowanie stanu technicznego zestawów ko³owych pojazdów szynowych przewoŸnika przy u¿yciu urz¹dzeñ zarz¹dcy zabudowanych w torach;
! pomoc dla przewoŸnika w przypadku wypadków kolejowych i sytuacji nadzwyczajnych.
Us³ugi o charakterze dodatkowym zarz¹dca infrastruktury œwiadczy na podstawie odrêbnych
ustaleñ. Pakiet us³ug o charakterze dodatkowym obejmuje:
! umo¿liwienie przejazdu poci¹gów (pojazdów szynowych) przewoŸnika po torach i rozjazdach zarz¹dcy infrastruktury, nie wchodz¹cych w drogê przejazdu objêt¹ rozk³adem
jazdy, w celu dodatkowego (nie ujêtego w rozk³adzie jazdy) przeformowania poci¹gu,
dokonywania manewrów, w tym korzystanie z miejscowych urz¹dzeñ na drodze przejazdów, niezbêdnych dla realizacji tych przejazdów;
! udostêpnianie (umo¿liwienie zajêcia) torów stacyjnych do odstawienia taboru
uszkodzonego lub wy³¹czonego podczas realizacji przejazdu na okres uzgodniony
pomiêdzy dyspozytorami, w tym postój wynikaj¹cy z przeformowania poci¹gów na stacjach
poœrednich,
! umo¿liwienie przejazdu poci¹gów (pojazdów szynowych) przewoŸnika po torach i rozjazdach zarz¹dcy infrastruktury do nale¿¹cych do innych zarz¹dców terminali torowych, stacji
rozrz¹dowych i manewrowych, stacji formowania sk³adów poci¹gów, bocznic itp.,
! dostêp do sieci telekomunikacyjnej, informacyjnych sieci przesy³owych zarz¹dcy
infrastruktury itp. Za wartoœci licznikowe wykorzystane z tych¿e, przewoŸnik wnosi na rzecz
udostêpniaj¹cego odrêbne op³aty, wed³ug odrêbnie wystawionych faktur,
! zapowiadanie megafonowe dla obs³ugi poci¹gów, je¿eli takie mo¿liwoœci istniej¹ po stronie
zarz¹dcy infrastruktury.
Us³ugi dodatkowe realizowane s¹ wed³ug odrêbnych umów lub w systemie zleceñ,
zawieranych przez przewoŸników z jednostkami organizacyjnymi zarz¹dcy infrastruktury
i obejmuj¹:
! korzystanie z linii kolejowych lub ich odcinków, na których zawieszone s¹ przewozy na
mocy odrêbnych decyzji ministra w³aœciwego do spraw transportu wed³ug odrêbnych
zasad;
! wykonywanie, w odniesieniu do obiektów i urz¹dzeñ zarz¹dcy infrastruktury, na czas
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!

!

!

!

!

za³adunku, wy³adunku i przejazdu poci¹gów (pojazdów szynowych) czynnoœci dodatkowych zapewniaj¹cych realizacjê przejazdów nadzwyczajnych;
w przypadkach, kiedy dokonywane jest przygotowanie linii (odcinka) dla przejazdu
nadzwyczajnego, wymagaj¹ce na obszarze wiêkszym ni¿ obszar jednego zak³adu linii
kolejowych np. wzmocnienia konstrukcji, podniesienia sieci trakcyjnej, ze strony PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A. rozliczenie zlecenia prowadzi ten zak³ad linii kolejowych, na
terenie którego rozpoczyna siê jazda poci¹gu, zaœ ze strony przewoŸnika zak³ad zlecaj¹cy
przejazd (dla przejazdów z zagranicy zak³ad przewoŸnika, na obszarze którego le¿y stacja
przekazania poci¹gu na sieæ PKP);
dostarczanie wody, sprê¿onego powietrza, zrzut œcieków i zebranie nieczystoœci,
tankowanie i rozlew paliwa z punktów i urz¹dzeñ dystrybucyjnych lub odbiorczych zarz¹dcy
infrastruktury;
pomoc w prowadzeniu poci¹gów nadzwyczajnych, w tym specjalnych, badawczych,
doœwiadczalnych itp., wymagaj¹cych w czasie przejazdu nadzoru lub ochrony
pracowników zarz¹dcy infrastruktury;
wykonywanie czynnoœci dodatkowych przez pracowników zarz¹dcy infrastruktury
polegaj¹cych na przekazywaniu informacji i dokumentów oraz sporz¹dzaniu dokumentacji
niezbêdnej dla przewoŸnika;
inne, wyraŸnie sprecyzowane.

Inne us³ugi oferowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Poza produktem podstawowym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oferuj¹ równie¿ us³ugi,
które ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê znajduj¹ odbiorców nie tylko w grupie przewoŸników ale
i u innych podmiotów gospodarczych:
! prowadzenie ruchu poci¹gów wg specjalnych wymagañ w³aœcicieli u¿ytkowników bocznic,
grup torowych itp.;
! obs³uga przejazdów i innych urz¹dzeñ bêd¹cych w³asnoœci¹ ró¿nych podmiotów
gospodarczych;
! diagnostyka urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym, nawierzchni kolejowej, budynków
i budowli kolejowych,
! usuwanie nastêpstw wypadków kolejowych;
! udostêpnianie terenów, budowli, budynków itp. bêd¹cych w zarz¹dzie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. innym podmiotom, w tym ich wynajem i dzier¿awa;
! naprawy specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ do budowy i utrzymania drogi kolejowej;
! sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wykonywanie funkcji inwestora zastêpczego;
! dzia³ania ochronne nie objête zakresem zadañ Stra¿y Ochrony Kolei ustalonym w umowach o udostêpnianie linii kolejowych;
! szkolenia w zakresie prowadzenia ruchu, diagnostyki kolejowej, sygnalizacji itd.
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Regulamin przyznawania i korzystania z tras na udostêpnianych liniach kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2003 roku wyda³y po raz drugi, na podstawie „starej”
ustawy o transporcie kolejowym, Regulamin przyznawania i korzystania z tras na
udostêpnianych liniach kolejowych. Opracowano go na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 wrzeœnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad
udostêpniania linii kolejowych oraz wspó³dzia³ania zarz¹dów kolei miêdzy sob¹ i z przewoŸnikami kolejowymi.
Regulamin zawiera elementy wymienione w rozporz¹dzeniu oraz dodatkowo uznane za
przydatne Klientom Spó³ki:
! postanowienia ogólne;
! deklaracjê i charakterystykê infrastruktury przeznaczonej do udostêpniania;
! wymagania zwi¹zane z udostêpnianiem linii kolejowych, w tym:
> obowi¹zuj¹ce instrukcje i regulaminy;
> wymagania dotycz¹ce personelu;
> wymagania dotycz¹ce taboru;
! us³ugi gwarantowane w ramach udostêpniania linii kolejowych;
! zasady przyznawania tras;
! zasady wyznaczania op³at i rozliczania nale¿noœci;
! zasady postêpowania stron w trakcie realizacji umowy o udostêpnianie linii kolejowych;
! za³¹czniki zawieraj¹ce:
> wykaz linii kolejowych zarz¹dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
> charakterystykê linii kolejowych (prêdkoœci maksymalne, dopuszczalne naciski osi,
granice zak³adów linii kolejowych, wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych),
> wykaz przepisów wewnêtrznych obowi¹zuj¹cych u¿ytkowników;
> wykazy jednostek i komórek organizacyjnych (adresy, numery telefonów, faksów);
> wykaz prac modernizacyjnych przewidzianych w trakcie obowi¹zywania rozk³adu jazdy
2002/2003;
> wytyczne sprawdzania przez przewoŸnika prawid³owoœci dzia³ania radiotelefonu oraz
systemu „Radio-Stop” na pojeŸdzie trakcyjnym;
> wzór wniosku o przyznanie trasy poci¹gu;
> wzór umowy o udostêpnianie linii kolejowych;
> mapê polskiej sieci linii kolejowych.
Wydanie „Regulaminu przyznawania i korzystania z tras na udostêpnianych liniach
kolejowych” jest konsekwencj¹ dostosowywania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.
Uwzglêdnia wiêc on postanowienia Dyrektywy nr 2001/14 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolnoœci przepustowej infrastruktury kolejowej
i pobierania op³at za u¿ytkowanie infrastruktury kolejowej oraz œwiadectw bezpieczeñstwa,
zobowi¹zuj¹cej zarz¹dców infrastruktury kolejowej do przygotowywania takiego dokumentu
i przestrzegania jego postanowieñ.
W ramach organizacji RailNetEurope zrzeszaj¹cej zarz¹dców infrastruktury trwaj¹ prace nad
ujednoliceniem zakresu i struktury regulaminu dostêpu do infrastruktury kolejowej (Network
Statement). Wyniki tych prac oraz rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 35 Ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym dotycz¹ce zasad dostêpu do infrastruktury
kolejowej bêd¹ podstaw¹ do zweryfikowania w tym roku treœci Regulaminu.
Regulamin udostêpniany jest na stronach internetowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
(www.plk-sa.pl) w wersji polskiej i angielskiej. Zainteresowani mog¹ zakupiæ Regulamin
w Biurze Sprzeda¿y Produktu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Inwestycje

Realizacja zadañ inwestycyjnych
Podstaw¹ dzia³alnoœci inwestycyjnej PKP PLK S.A. w 2003 r. by³ plan dzia³alnoœci
inwestycyjnej przyjêty w skorygowanej wersji przez Zarz¹d Spó³ki PKP PLK S.A. w dniu
17.11.2003 r. uchwa³¹ Nr 319, pozytywnie zaopiniowany przez Radê Nadzorcz¹ Spó³ki
Uchwa³¹ Nr 69 z dnia 24 listopada 2003 r. oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie
Uchwa³¹ Nr 50/2003 z dnia 30.12.2003 r.
Plan ten obejmowa³ nak³ady:
Ogó³em
w podziale na:

908,9 mln z³
PKP PLK S.A.
783,0 mln z³

z tego:
dotacja bud¿etowa
kredyt EBI
PHARE
ISPA
œrodki w³asne PKP PLK S.A

21,0
11,8
7,0
27,4
32,8

udzia³ PKP S.A.
125,9 mln z³

% nak³adów ogó³em
% nak³adów ogó³em
% nak³adów ogó³em
% nak³adów ogó³em
% nak³adów ogó³em

Podstawow¹ czêœæ planowanych do realizacji zadañ inwestycyjnych stanowi³a modernizacja
linii kolejowych przewidzianych do finansowania z nastêpuj¹cych Ÿróde³ :
Zadania realizowane z dotacji bud¿etowej:
! modernizacja linii kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie,
! modernizacja linii kolejowej Nr 3 £owicz- Kutno,
! modernizacja linii kolejowej E30 odc. Legnica - Wêgliniec,
! modernizacja poznañskiego wêz³a kolejowego na linii kolejowej E20,
! modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Wêgliniec - Zgorzelec/Granica Pañstwa
i CE 30 odc. Wêgliniec - Bielawa Dolna/Granica Pañstwa.
Zadania realizowane ze œrodków ISPA oraz dotacji bud¿etowej:
! modernizacja linii E20 na odcinku Miñsk - Siedlce,
! modernizacja linii E20 na odcinku Rzepin - granica Pañstwa.
Zadania realizowane ze œrodków bud¿etowych, kredytu EBI i œrodków PHARE:
! odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30, CE30 naodcinku Legnica - Wroc³aw - Opole.
Zadania popowodziowe realizowane z kredytu EBI:
! linia Nr 158 Szlak Olza - Cha³upki odbudowa mostu stalowego w km 21.575,

27

! linia Nr 277 Szlak Czernica - Siechnice - Wroc³aw Brochów odbudowa dwóch mostów
w km 81.192 i 83.328.
Pozosta³e zadania realizowane wy³¹cznie ze œrodków w³asnych PKP PLK S.A.
w tym :
- obiekty in¿ynieryjne;
- budowa i przebudowa urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym na stacjach;
- zabudowa elektrycznego or;
- zadania popowodziowe;
- likwidacja ograniczeñ prêdkoœci w zakresie wymiany rozjazdów, nawierzchni,
modernizacji podtorza ;
- zabudowa urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych wraz
z zabudow¹ urz¹dzeñ TVU lub samoczynnej sygnalizacji przejazdowej;
- modernizacja sieci trakcyjnej;
- zadania zwi¹zane z popraw¹ warunków pracy na posterunkach ruchu;
- zakupy œrodków trwa³ych i wartoœci niematerialnych i prawnych;
- dokumentacja przysz³oœciowa.
Wykonanie planu inwestycyjnego na podstawie ewidencji finansowo-ksiêgowej prowadzonej
na szczeblu oddzia³ów regionalnych, Centrali PLK S.A. oraz Centrali PKP S.A w poszczególnych Ÿród³ach finansowania przedstawia siê nastêpuj¹co:
Ogó³em

853,1 mln z³, co stanowi 93,9 % planu

z tego:
dotacja bud¿etowa
kredyt EBI
PHARE
ISPA
œrodki w³asne PKP PLK S.A.

100 % planu
97,6 % planu
65,1 % planu
94,4 % planu
94,3 % planu

Dla zachowania ci¹g³oœci procesu inwestycyjnego wszystkich zadañ ujêtych w planie PKP
PLK S.A. wykonanie zadañ finansowanych w czêœci dotycz¹cej œrodków z kredytu EBI oraz
PHARE stanowi¹cych udzia³ PKP S.A. jest w informacjach o realizacji planu naszej spó³ki
przedstawiane w ca³oœci, z wszystkich Ÿróde³ finansowania.
W I pó³roczu br. postêp robót by³ niewielki z uwagi na wystêpuj¹ce w styczniu
i lutym wyj¹tkowo niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, które ca³kowicie uniemo¿liwi³y
prowadzenie robót. Z tego powodu faktyczne rozpoczêcie realizacji zakresów rzeczowych
przewidzianych na 2003 r. mia³o miejsce dopiero pod koniec I kwarta³u.
Od marca trwa³a kontynuacja robót na podstawie kontraktów zawartych w poprzednim roku,
szczególnie na zadaniach wspó³finansowanych ze œrodków bud¿etowych, ISPA, PHARE
oraz kredytu EBI.
Dla zadañ nowo rozpoczynanych zosta³y uruchomione procedury przetargowe w celu
wy³onienia wykonawców na opracowanie niezbêdnej dokumentacji, wykonanie robot oraz
pe³nienie funkcji konsultanta lub in¿yniera projektu. Terminy zakoñczenia procedur
przetargowych oraz zawarcia kontraktów umo¿liwi³y rozpoczêcie realizacji wiêkszoœci
zaplanowanych robót dopiero w IV kwartale 2003 r.
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Podjête przez Spó³kê dzia³ania pozwoli³y na wykonanie planu nak³adów w zadowalaj¹cym
stopniu tj. 93,9 % planu ogó³em.
Realizacja zadañ inwestycyjnych od pocz¹tku roku by³a przede wszystkim kontynuacj¹ robót
na zadaniach wspó³finansowanych lub w ca³oœci finansowanych z dotacji bud¿etowej, gdzie
dziêki podjêciu przez nasz¹ Spó³kê intensywnych dzia³añ dla ograniczenia skutków
przed³u¿aj¹cych siê procedur przetargów miêdzynarodowych i akceptacji ich rozstrzygniêæ
przez Komisjê Europejsk¹, poprzez miêdzy innymi uzyskanie zgody Ministerstwa
Infrastruktury na przesuniêcia œrodków miêdzy zadaniami, mo¿liwe by³o wykonanie nak³adów
z dotacji stanowi¹ce 100%, a w ramach œrodków ISPA 94,4% planu.
65,1 % wykonanie planu nak³adów PHARE wynika z faktu, ¿e œrodki grantu Phare zosta³y
wykorzystane do koñca czerwca br., zgodnie z zawart¹ klauzul¹ w Addendum do
Memorandum Finansowego, podpisan¹ w grudniu 1999 r., zaœ odnoszenie wartoœci
zakupionych materia³ów w nak³ady inwestycyjne nastêpuje sukcesywnie z chwil¹ ich
wbudowania, bêdzie to kontynuowane w latach nastêpnych.
Realizacja zadañ finansowanych z kredytu EBI odbywa³a siê na podstawie umowy
o inwestorstwo zastêpcze zawartej 1 paŸdziernika 2002 roku pomiêdzy PKP S.A. oraz
PKP PLK S.A. i dotyczy³a czêœci realizacji zadania „Odbudowa i modernizacja linii kolejowej
E30, CE30 odc. Opole - Wroc³aw - Legnica” oraz 2 zadañ polegaj¹cych na usuniêciu skutków
powodzi na szlakach: Czernica - Siechnice - Wroc³aw Brochów oraz Olza - Cha³upki (zadanie
zakoñczone).
Realizacja planu zadañ finansowanych ze œrodków w³asnych w I pó³roczu 2003 roku
stanowi³a kontynuacjê robót rozpoczêtych w poprzednim roku. Znacz¹ca wielkoœæ tych
œrodków przypad³a na zadania zwi¹zane z likwidacj¹ ograniczeñ prêdkoœci biegu poci¹gów
oraz utrzymaniem bezpieczeñstwa ruchu kolejowego. Podczas wdra¿ania do realizacji zadañ
realizowanych w ramach œrodków w³asnych wyst¹pi³o opóŸnienie spowodowane brakiem
decyzji Urzêdu Zamówieñ Publicznych umo¿liwiaj¹cych udzielenie zamówienia w trybie
przetargu ograniczonego spó³kom z grupy kapita³owej PKP. Decyzja taka zosta³a podjêta
dopiero w czerwcu 2003 r., umo¿liwiaj¹c sukcesywne wdra¿anie realizacji robót dopiero w III
i IV kwartale. Spowodowa³o to koniecznoœæ korekty planu. Dziêki intensyfikacji dzia³añ przez
komórki inwestycyjne osi¹gniêto niemal pe³ne jego wykonanie. W jego ramach zosta³y
w znacznym stopniu przygotowane zadania dokumentacyjnie przewidziane do realizacji
w 2004 roku.
Oddzielny problem stanowi wykonanie planu wykorzystania œrodków na finansowanie
inwestycji. Rzeczywiste wykorzystanie œrodków finansowych obejmuje faktycznie otrzymane
w ci¹gu roku i rozliczone œrodki p³atnicze, w tym zaliczki wyp³acone kontrahentom oraz
zap³atê zobowi¹zañ bie¿¹cych i zaleg³oœci z 2002 roku. Po wykorzystaniu dostêpnych
œrodków p³atniczych w ewidencji ksiêgowej PKP PLK S.A. na koniec 2003 r. pozosta³y
znaczne zobowi¹zania wynikaj¹ce z wystawionych faktur za roboty wykonane w ubieg³ym
roku - do uregulowania w nastêpnych okresach. Z uwzglêdnieniem tych zobowi¹zañ
wykonanie planu œrodków wynios³o 103,2 %.
Skorygowany na 2003 rok Roczny Plan Oddawania Inwestycji zak³ada³ oddanie do u¿ytku
32 zadañ inwestycyjnych o wartoœci 768,7 mln z³ w tym:
! ca³kowite oddanie
22 zadania o wartoœci 239,9 mln z³;
! czêœciowe oddanie
10 zadañ o wartoœci 528,8 mln z³.
W minionym roku przekazano do eksploatacji 30 zadañ o ³¹cznej wartoœci ~ 745,4 mln z³:
! ca³kowicie 20 zadañ na kwotê 130,1mln z³;
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! czêœciowo 10 zadañ na kwotê 615,3 mln z³. w tym :
> zmodernizowane 2 stacje (st. Pelplin z przebudow¹ g³owicy po³udniowej i przejazdu
kat. A oraz p. odg. Kalina z zabudow¹ rozjazdu zwyczajnego z ¿eberkiem ochronnym,
oba zadania usytuowane na linii kol. Nr 131 Chorzów Batory -Tczew),
> 9 szt. obiektów in¿ynieryjnych - mosty (przebudowa, modernizacja, odbudowa),
> urz¹dzenia EOR zabudowane na 37 rozjazdach wraz z zasilaj¹c¹ sieci¹ kablow¹
i sterowaniem,
> zabudowane 32 szt. urz¹dzeñ SSP, 64 szt. TVU,
> na 2 stacjach (Twarda Góra i Czêstochowa Stradom) wbudowane urz¹dzenia srk,
> 122,9 km nawierzchni oraz 32 szt. rozjazdów w ramach zadania likwidacja ograniczeñ
prêdkoœci,
> wzmocnione podtorze w zwi¹zku z 3 osuwiskami na linii Nr 91 Kraków - Medyka (zadanie
popowodziowe),
> wzmocnione i odwodnione podtorze w zwi¹zku z osuwiskiem na LHS w km 226,8
W³oszczowice - Chmielów,
> przebudowany peron na st. Pu³awy Azoty linia Nr 7 Warszawa - Dorohusk,
> ponadto na 83 posterunkach ruchu wykonane zosta³y roboty modernizacyjne maj¹ce na
celu poprawê warunków pracy (nakazy PIP, BHP, PIS).
"
W ramach:
modernizacji linii kolejowej E20 na odcinku Miñsk Mazowiecki - Siedlce :
! przekazano zmodernizowan¹ stacjê Mrozy,
! zakoñczono modernizacjê odcinka Miñsk Maz. - Mrozy LOT A,
! wykonano pe³en zakres robót na odcinku Kotuñ - Siedlce w obu torach i czêœciowo roboty
w torze nr 1 na odcinku Mrozy Kotuñ na modernizowanym odcinku Mrozy - Siedlce LOT B,
modernizacji linii kolejowej E20 odcinek Rzepin - Kunowice gr. Pañstwa:
! przekazano 22 km odcinek toru z podtorzem, sieci¹ trakcyjn¹ i robotami towarzysz¹cymi
bez szlifowania szyn - 15,2 km linii, budowy drogi objazdowej w S³ubicach i czêœci robót
oko³otorowych,
modernizacji linii kolejowej E30, CE30 odcinek Opole - Wroc³aw - Legnica - zakoñczono
modernizacjê stacji Opole Zachodnie i Lewin Brzeski wykonuj¹c:
! roboty torowe, podtorzowe odwodnieniowe sieciowe, srk i ³¹cznoœci oraz roboty
energetyczne - 56,29 tkm,
! przebudowê 42 szt. obiektów in¿ynieryjnych (przepusty, mosty wiadukty),
! wymianê szyn z robotami towarzysz¹cymi - 64,36 tkm,
! zabudowê ekranów akustycznych 903,1 m 2 ,
modernizacji linii kolejowej E65, odcinek Grodzisk Maz. - Zawiercie wykonano:
! modernizacjê sieci trakcyjnej dla V=200/250 km/h na odcinku Knapówka - Psary w torze
nr 1 i 2 16,2 tkm,
! modernizacjê sieci trakcyjnej dla V=200/250 km/h na odcinku Psary - Góra W³odowska
w torze nr 2 na d³ugoœci 17,0 tkm,
! zabudowê komputerowych urz¹dzeñ srk typu EBILOCK 950 na stacji Psary w miejsce
istniej¹cych typu SUP1 z przystosowaniem budynku nastawni,
! szlifowanie szyn w torze nr 2 na odcinku Grodzisk Maz. - Strza³ki i w torze nr 1 i 2 na stacji
Psary na d³ugoœci 56,99 km.
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Wspó³praca z instytucjami Unii Europejskiej

Od trzynastu lat Polska korzysta z pomocy Unii Europejskiej w procesie modernizacji
gospodarki i dostosowania jej do warunków wspó³pracy miêdzynarodowej w ramach przysz³ego cz³onkostwa w europejskiej wspólnocie. W ramach wspierania przemian gospodarczych w krajach kandyduj¹cych do cz³onkostwa w Unii Europejskiej utworzono szereg
programów pomocy. Pomoc ta nie zakoñczy siê z chwil¹ przyjêcia nowych cz³onków, lecz
bêdzie kontynuowana w ramach programów poakcesyjnych.
W 1990 roku Polska sta³a siê jednym z pierwszych beneficjantów pomocy Unii Europejskiej Programu Phare.
W okresie od 1994 roku do 31 grudnia 2003 r. przedsiêbiorstwo pañstwowe Polskie Koleje
Pañstwowe (od 1 stycznia 2001 Polskie Koleje Pañstwowe S.A.) uzyska³o bezzwrotn¹ pomoc
finansow¹ Unii Europejskiej w ramach Programu Phare w wysokoœci 130,9 mln euro.
Wszystkie projekty w czêœci finansowanej z funduszu Phare zosta³y zakoñczone terminowo,
zgodnie z zawartymi Memorandami Finansowymi.
W roku 2003, jako ostatni, zakoñczony zosta³ program Phare PL9908.03 „Odbudowa
i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E30 na odcinku Wroc³aw - Opole Legnica”. W ramach programu zrealizowano cztery kontrakty na dostawy (szyny UIC 60,
rozjazdy UIC 60-300-1,9, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej) i dwa kontrakty na roboty
obejmuj¹ce modernizacjê stacji kolejowych Opole Zachodnie i Lewin Brzeski oraz 7 obiektów
in¿ynieryjnych na trasie Przecza - Lewin Brzeski.
Zrealizowane p³atnoœci w ramach projektu wynios³y 37,837 mln euro, co stanowi 99,6 %
przyznanego grantu (38,0 mln euro).
Projekt jest czêœci¹ wiêkszego przedsiêwziêcia o wartoœci 355,5 mln euro
wspó³finansowanego przez bud¿et pañstwa i Europejski Bank Inwestycyjny. Udzia³ œrodków
finansowych Phare w ca³ym przedsiêwziêciu wynosi 10,7%. Wdra¿anie projektu, w czêœci
krajowego wspó³finansowania (zgodnie z Memorandum Finansowym), jest kontynuowane
i zakoñczy siê 31 grudnia 2006 r.
Od 1 stycznia 2000 r. podstawowym narzêdziem wspó³finansowania przez Uniê Europejsk¹
projektów inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury transportowej jest fundusz ISPA
(Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) ustanowiony rozporz¹dzeniem Rady
1267/99 z 21 czerwca 1999 r.).
Realizacja projektów inwestycyjnych w ramach ISPA ma s³u¿yæ integracji polskiej
infrastruktury z sieci¹ transeuropejsk¹ (TEN Trans-European Network). Inwestycje s¹
zlokalizowane g³ównie w tzw. pan-europejskich korytarzach transportowych, których
przebieg zosta³ ustalony na konferencjach miêdzynarodowych na Krecie i w Helsinkach.
Dotychczas podpisano Memorandum Finansowe dla 11 projektów kolejowych, których koszty
kwalifikowane ogó³em wynosz¹ 743 101 569 euro, w tym maksymalny udzia³ ISPA wynosi 557
920 999 euro.
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Œrodki z funduszu ISPA wspó³finansuj¹ nastêpuj¹ce zadania:
Modernizacja linii kolejowej E20, odcinek Miñsk Mazowiecki - Siedlce - projekt
2000/PL/16/P/PT/002
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 124 595 625 euro,
w tym œrodki ISPA 93 446 719 euro.
W ramach tego zadania realizuje siê: przebudowê stacji Mrozy, modernizacjê torów i sieci
trakcyjnej z robotami towarzysz¹cymi na odcinku Miñsk Mazowiecki - Mrozy i Mrozy Siedlce,
wraz ze zmian¹ na przystanki osobowe stacji Mienia i Kotuñ, unowoczeœnienie urz¹dzeñ
sterowania ruchem wraz ze zdalnym sterowaniem, w tym zabudowê samoczynnej
sygnalizacji (ssp) na przejazdach kolejowych oraz modernizacjê systemu zasilania elektroenergetycznego, w tym podstacji trakcyjnych wraz ze zdalnym sterowaniem.
Dla wykonania powy¿szego zakresu robót zawarto, zgodnie z Memorandum Finansowym,
6 kontraktów na ³¹czn¹ kwotê blisko 121 milionów euro, w tym 5 kontraktów na roboty
i 1 kontrakt na nadzór in¿ynierski.
W 2003 roku zakoñczone zosta³y roboty objête dwoma kontraktami: 30 czerwca zakoñczono
modernizacjê stacji Mrozy, natomiast 15 listopada 2003 r. - roboty zwi¹zane z modernizacj¹
odcinka Miñsk Mazowiecki - Mrozy i likwidacj¹ stacji Mienia.
Zakoñczenie robót w ramach pozosta³ych kontraktów nast¹pi w grudniu 2004 r.
Modernizacja linii kolejowej E20, odcinek Rzepin - granica Pañstwa - projekt
2000/PL/16/P/PT/003
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 23 033 384 euro,
w tym œrodki ISPA 17 275 038 euro.
W ramach tego zadania realizuje siê roboty torowe, trakcyjne, elektroenergetyczne oraz
sterowania ruchem kolejowym na zachodnim odcinku linii E20 a tak¿e likwidacjê stacji
Kunowice ze zmian¹ na posterunek odga³êŸny i przystanek osobowy oraz budowê
przystanku osobowego S³ubice.
W ramach projektu zawarto 2 kontrakty na ³¹czn¹ kwotê 19,7 milionów euro, w tym 1 kontrakt
na roboty i 1 kontrakt na nadzór in¿ynierski.
Prace objête kontraktem na roboty zosta³y wykonane praktycznie w ca³oœci (94%) do koñca
2003 roku.
Zgodnie z podpisanym uzupe³nieniem do Memorandum Finansowego w roku 2004
przewiduje siê dodatkowo wybudowanie dwóch k³adek dla zwierz¹t, które maj¹ zapobiegaæ
kolizjom zwierzyny z poci¹giem.
Modernizacja linii kolejowej E20, odcinek Siedlce - Terespol, etap I - projekt
2001/PL/16/P/PT/012
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 185 274 000 euro,
w tym œrodki ISPA 138 955 500 euro.
Jest to projekt inwestycyjny obejmuj¹cy przede wszystkim roboty torowe na szlakach (102,5
km dwutorowej linii kolejowej) ³¹cznie z modernizacj¹ obiektów in¿ynierskich i sieci trakcyjnej,
przebudowê przejazdów drogowych, budowê kablowej linii zasilaj¹cej 15 kV oraz roboty
przygotowawcze do fazy drugiej.
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W roku 2004 prowadzone bêd¹ g³ównie prace projektowe. Zasadnicze roboty rozpoczn¹ siê
w roku 2005 a ich zakoñczenie przewidziane jest na rok 2007.
Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Wêgliniec - Legnica - projekt
2001/PL/16/P/PT/013
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 123 783 000 euro,
w tym œrodki ISPA 92 837 250 euro.
W ramach tego zadania na szlakach licz¹cego 71 km odcinka Wêgliniec - Legnica wykonane
zostan¹ roboty torowe, trakcyjne i elektroenergetyczne. Zmodernizowane bêd¹ tak¿e stacje
i urz¹dzenia sterowania ruchem.
W tym celu przewiduje siê zawarcie, zgodnie z Memorandum Finansowym, 7 kontraktów,
w tym 6 kontraktów na roboty i 1 kontrakt na nadzór in¿ynierski.
24 wrzeœnia 2003 r. podpisano kontrakt na nadzór in¿ynierski nad modernizacj¹ ca³ego
odcinka Wêgliniec - Legnica. 31 paŸdziernika 2003 r. podpisany zosta³ pierwszy kontrakt na
roboty, obejmuj¹cy modernizacjê odcinka Legnica - Mi³kowice.
Zasadnicze roboty rozpoczn¹ siê w 2004 roku. Zakoñczenie projektu planowane jest na rok
2007.
Modernizacja Poznañskiego Wêz³a Kolejowego na linii kolejowej E20 - projekt
2001/PL/16/PT/014
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 67 439 560 euro,
w tym œrodki ISPA 50 579 670 euro.
W ramach tego zadania realizuje siê modernizacjê stacji i szlaków kolejowych le¿¹cych
w obrêbie poznañskiego wêz³a kolejowego na ci¹gu linii E20. Wa¿nym sk³adnikiem projektu
jest modernizacja urz¹dzeñ sterowania ruchem, po³¹czona z budow¹ systemu zdalnego
starowania, obejmuj¹cego wszystkie modernizowane stacje.
21 sierpnia 2003 r. podpisany zosta³ kontrakt na us³ugi wykonania dokumentacji przetargowej
i projektowej. W 2004 roku przeprowadzone bêd¹ 3 procedury przetargowe, tj. 2 na roboty
(w tym 1 typu projekt i budowa i 1 typu przedmiarowego) i 1 na nadzór in¿ynierski.
Zakoñczenie prac powinno nast¹piæ do 31 grudnia 2006 roku.
Poprawa stanu infrastruktury w Polsce - projekt 2001/PL/16/P/PT/015
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 111 000 000 euro,
w tym œrodki ISPA 83 250 000 euro.
W ramach projektu przewiduje siê wymianê torów i rozjazdów, modernizacjê obiektów
in¿ynierskich i sieci trakcyjnej oraz instalacjê samoczynnej sygnalizacji na przejazdach
kolejowych w wybranych lokalizacjach sieci PKP, le¿¹cych na miêdzynarodowych
korytarzach.
Dla wykonania powy¿szego zakresu rzeczowego przewiduje siê zawarcie 11 kontraktów:
5 kontraktów typu projekt i budowa, 4 kontrakty na roboty i 2 kontrakty na us³ugi (w tym 1 kontrakt na opracowanie dokumentacji przetargowej i 1 kontrakt na nadzór in¿ynierski).
Zakoñczenie projektu przewidziane jest na 2006 rok.
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Pomoc Techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E65 na
odcinku Warszawa - Dzia³dowo - Gdynia - projekt 2001/PL/16/P/PA/005
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 14 900 000 euro,
w tym œrodki ISPA 11 175 000 euro.
Zadanie obejmuje 2 kontrakty: jeden na opracowanie Studium Wykonalnoœci dla odcinka
Warszawa - Dzia³dowo - Gdynia i przygotowanie aplikacji do funduszu UE dla odcinka
Warszawa - Dzia³dowo i Dzia³dowo - Gdynia oraz drugi, na opracowanie dokumentacji
technicznej i przetargowej dla odcinka Warszawa - Dzia³dowo.
19 maja 2003 r. podpisano kontrakt na opracowanie Studium Wykonalnoœci dla odcinka
Warszawa - Dzia³dowo - Gdynia oraz przygotowanie aplikacji do funduszy UE dla tego
odcinka. Prace te zakoñcz¹ siê w I kwartale 2004 roku.
Kontrakt na prace projektowe zostanie zawarty w roku 2004.
Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Wêgliniec - Zgorzelec oraz Wêgliniec Bielawa Dolna - projekt 2002/PL/16/P/PT/016
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 83 451 000 euro,
w tym œrodki ISPA 62 588 250 euro.
W ramach tego zadania zmodernizowane bêd¹ koñcowe zachodnie odcinki linii E30 w Polsce
miêdzy Wêgliñcem a granic¹ Pañstwa w Zgorzelcu wraz z odnog¹ dla ruchu towarowego
Wêgliniec - Bielawa Dolna (Horka). Roboty obejmuj¹ modernizacjê szlaków i stacji wraz
z obiektami in¿ynierskimi, modernizacjê systemów zasilania oraz sterowania ruchem i ³¹cznoœci, a na odcinku Wêgliniec - Bielawa Dolna tak¿e elektryfikacjê.
Dla realizacji tych zadañ przewiduje siê zawarcie 5 kontraktów, w tym 1 kontrakt typu projekt i
budowa, 3 kontrakty na roboty, 1 kontrakt na nadzór in¿ynierski.
Wszystkie roboty powinny byæ wykonane do koñca 2007 roku.
Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E75 na
odcinku Warszawa - Bia³ystok - Sokó³ka - Suwa³ki - Trakiszki granica pañstwa - projekt
2002/PL/16/P/PA/008
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 3 000 000 euro,
w tym œrodki ISPA 2 400 000 euro.
Projekt obejmuje 1 kontrakt na opracowanie Studium Wykonalnoœci modernizacji linii
kolejowej E75 na odcinku Bia³ystok - Sokó³ka - Suwa³ki - Trakiszki - granica Pañstwa wraz
z ocen¹ wp³ywu projektu na œrodowisko naturalne oraz weryfikacjê Studium Wykonalnoœci
dla modernizacji po³¹czenia kolejowego Warszawa - Bia³ystok jako czêœci I PanEuropejskiego Korytarza Transportowego, a tak¿e przygotowanie aplikacji do funduszy UE i
sporz¹dzenie dokumentacji przetargowej dla wyboru wykonawcy modernizacji ca³ej linii
kolejowej E75. Przewiduje siê, ¿e prace konsultanta zostan¹ wykonane w latach 2004-2005.
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Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji korytarza kolejowego II
(E20 i C-E20) - pozosta³e roboty - projekt 2002/PL2002/PL/16/P/PA/009
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 3 000 000 euro,
w tym œrodki ISPA 2 250 000 euro.
Projekt obejmuje 1 kontrakt na opracowanie Studium Wykonalnoœci dla linii E20 na odcinku
Warszawa - Rzepin - granica pañstwa, Studium Wykonalnoœci dla linii C-E20 na odcinku
£owicz - £uków oraz przygotowanie aplikacji do funduszy UE. Zawarcie kontraktu nast¹pi
w 2004 roku a zakoñczenie projektu, zgodnie z Memorandum Finansowym, w roku 2005.
Pomoc Techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii E30/C-E30 na
odcinku Opole - Katowice - Kraków - projekt 2002/PL/16/P/PA/012
Koszty kwalifikowane projektu wynosz¹ 3 625 000 euro,
w tym œrodki ISPA 2 718 750 euro.
Projekt obejmuje 1 kontrakt na wykonanie Studium Wykonalnoœci, analizy oddzia³ywania na
œrodowisko, aplikacji o pozyskanie œrodków z UE oraz dokumentacji przetargowej.
Memorandum Finansowe podpisano w koñcu 2003 a us³uga bêdzie zrealizowana w latach
2004 - 2006 r.
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Energetyka

Sieæ trakcyjna
Urz¹dzenia sieci trakcyjnej znajduj¹ce siê w ewidencji Spó³ki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
obejmuj¹ 11 938 km linii zelektryfikowanych w tym:
! 7 929 km linii dwutorowych,
! 4 009 km linii jednotorowych.
Ogólna d³ugoœæ sieci trakcyjnej w Spó³ce wynosi 25 484 torokilometrów.

Dla zelektryfikowania torów tej d³ugoœci zastosowano ogó³em 28 rozwi¹zañ konstrukcyjnych
sieci trakcyjnej.
Najwiêkszy rozwój elektryfikacji przypada na lata 60., 70. i 80. ubieg³ego stulecia. By³y to sieci
trakcyjne przystosowane do prowadzenia prêdkoœci na poziomie 100 -120 km/h
Od lat 90. praktycznie zrezygnowano z elektryfikacji nowych linii kolejowych czy ich odcinków,
skupiaj¹c uwagê na modernizacji.
Planowane wprowadzanie du¿ych prêdkoœci zmusi³o biura projektowe do zaprojektowania
sieci trakcyjnej dla wy¿szych prêdkoœci. Zaprojektowano nowe rozwi¹zanie techniczne sieci
trakcyjnej oznaczone 2C120-2C, które charakteryzowa³o siê zastosowaniem dwóch lin
noœnych o przekrojach 120 mm2 i dwóch przewodów jezdnych djp 100 mm2. £¹czny przekrój
sieci wynosi³ 440 mm2. Sieæ tê w latach 1973-1976 zastosowano do zelektryfikowania
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Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, gdzie
wprowadzono prêdkoœæ V=160 km/h. Sieæ by³a jednoczeœnie baz¹ wyjœciow¹ do
projektowania nowych rozwi¹zañ: 2C120-2C-3 przeznaczonej dla du¿ych prêdkoœci V=250
km/h i 2C120-2C-4 dla V=160 km/h przeznaczonej g³ównie dla linii o przewadze ruchu
towarowego.
Procentowy udzia³ iloœci sieci trakcyjnej
przystosowanej do odpowiednich prêdkoœci jazdy

160<V<200 km/h
0,25%
V<100 km/h
10,5%

120<V<160 km/h
18,4%

100<V<120 km/h
70,8%

W roku 1998 zmodernizowano pierwszy doœwiadczalny odcinek sieci trakcyjnej o d³ugoœci
oko³o 7 torokilometrów, przystosowany do prêdkoœci jazdy 200 km/h na szlaku Psary - Góra
W³odowska (ze stacj¹ Psary). Obecnie po zmodernizowaniu odcinka Knapówka - Psary o d³ugoœci 19,66 torokilometrów trwaj¹ prace modernizacyjne na pozosta³ej czêœci odcinka Psary Góra W³odowska.
Równolegle na zmodernizowanych szlakach trwaj¹ badania prowadzone przez Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, maj¹ce na celu okreœlenie przydatnoœci do V=200/250
sieci typu 2C120-2C-3.
W wrzeœniu 2003 r. na stacji Psary i przyleg³ych zmodernizowanych szlakach dokonano jazd
próbnych z wykorzystaniem lokomotywy czeskiej z VU¯ (Czechy). W trakcie prób uzyskano
maksymaln¹ prêdkoœæ jazdy 210 km/h (by³a to maksymalna prêdkoœæ dla lokomotywy VU¯).
Po przeprowadzonych próbach szybkoœciowych, poprzedzonych badaniami statycznymi,
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa wyda³o dokument stwierdzaj¹cy, ¿e:
! sieæ trakcyjna typu 2C120-2C-3 spe³nia wymogi i zapewnia w³aœciw¹ wspó³pracê z odbierakami pr¹du dostosowanymi do prowadzenia prêdkoœci V=200 km/h,
! istnieje du¿e prawdopodobieñstwo poprawnej wspó³pracy sieci jezdnej typu 2C120-2C3
z odbierakami pr¹du dostosowanymi do jazdy z prêdkoœci¹ 250 km/h.
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Gdy zaistniej¹ odpowiednie warunki (odpowiednia lokomotywa i tor), przeprowadzone
zostan¹ próby szybkoœci w zakresie 210 ÷ 250 km/h.
W sieci trakcyjnej typu 2C120-2C-3 zastosowano takie nowe rozwi¹zania jak np.:
! szeregowy uk³ad rolek linowych w urz¹dzeniach naprê¿aj¹cych,
! oddzielne urz¹dzenia naprê¿aj¹ce dla lin noœnych i dla przewodów jezdnych,
! zwiêkszenie naci¹gu przewodów jezdnych o 10% w stosunku do naci¹gu przewodów sieci
trakcyjnej typu 2C120-2C,
! wyeliminowanie krzy¿owanego uk³adu przewodów jezdnych w rozjazdach sieciowych.
W modernizowanych obecnie sieciach trakcyjnych konstrukcje wsporcze posadawiane s¹ na
fundamentach palowych. Przy pracach modernizacyjnych stosowane s¹ nowe metody
budowy sieci trakcyjnej z wykorzystaniem poci¹gu do potokowej wymiany sieci.
Zastosowanie nowych rozwi¹zañ sieci trakcyjnej nie koñczy prac badawczych, których celem
jest zwiêkszenie prêdkoœci jazdy, podwy¿szenie niezawodnoœci pracy urz¹dzeñ jak równie¿
obni¿enie kosztów eksploatacyjnych. Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwaj¹
dalsze prace nad uaktualnieniem katalogu rozwi¹zañ konstrukcyjnych sieci trakcyjnych PKP.

Oœwietlenie
Do oœwietlenia zewnêtrznego terenów kolejowych u¿ytych jest ponad 205 tys. punktów
œwietlnych, w tym na liniach o znaczeniu miêdzynarodowym zainstalowanych jest 65 tys.
punktów œwietlnych.
Od kilku lat prowadzona jest modernizacja oœwietlenia zewnêtrznego polegaj¹ca na wymianie opraw oœwietleniowych na oprawy z energooszczêdnymi Ÿród³ami œwiat³a. Oszczêdnoœci
w zu¿yciu energii elektrycznej wynikaj¹ g³ównie ze zmniejszenia mocy zainstalowanej przy
uzyskiwanym takim samym efekcie oœwietlenia.
W oœwietleniu zewnêtrznym wymieniono dotychczas ok. 25 tys. szt. opraw na oprawy energooszczêdne.
Na prze³omie roku 2003/2004 w ramach porozumienia pomiêdzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. a PKP Energetyka spó³ka z o.o. zosta³a podpisana umowa w sprawie modernizacji oœwietlenia zewnêtrznego stacji kolejowych w woj. œl¹skim polegaj¹ca na zast¹pieniu
istniej¹cych opraw oprawami z energooszczêdnymi Ÿród³ami œwiat³a. W ramach tego zadania
w roku 2004 zainstalowanych zostanie ok. 1700 szt. opraw energooszczêdnych na stacjach:
Sosnowiec, Katowice Osobowa, Katowice Ligota, Chorzów Batory, Bielsko Bia³a, Tychy,
Toszek Pó³noc, Gliwice Osobowa, Gliwice Soœnica Osobowa, Kêdzierzyn KoŸle.

Elektryczne ogrzewanie rozjazdów
Urz¹dzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów zamontowane s¹ na 822 stacjach
i posterunkach odga³êŸnych. Zainstalowanych jest ponad 106 tys. szt. grzejników o ³¹cznej
mocy ok. 120 MW. Automatycznym sterowaniem objêtych jest 51% tych urz¹dzeñ. Na
modernizowanych liniach o znaczeniu miêdzynarodowym stosuje siê rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹ce automatyczne i zdalne sterowanie wraz z monitoringiem i diagnostyk¹
urz¹dzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
W roku 2003 zamontowano urz¹dzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów na linii nr 137
(st. Chorzów Batory) oraz na linii 139 (st. Kobiór).
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Procentowy podzia³ urz¹dzeñ
elektrycznego ogrzewania rozjazdów
w zale¿noœci od lokalizacji

tory g³ówne
zasadnicze
48%

Procentowy podzia³ urz¹dzeñ
elektrycznego ogrzewania rozjazdów
w zale¿noœci od sposobu sterowania
sterowane
automatycznie
51%

tory
pozosta³e
18%
sterowane
rêcznie
49%

tory g³ówne
dodatkowe
34%

W roku 2003 na stacjach: Psary, Wa³brzych, Mrozy, Opole Zach. i Szczecin by³y realizowane
badania ograniczaj¹ce zu¿ycie energii elektrycznej w rozjazdach ogrzewanych elektrycznie
m.in. poprzez zastosowanie izolacji termicznej zmniejszaj¹cej emisjê ciep³a do atmosfery.
Spodziewane s¹ znaczne efekty ekonomiczne. Wyniki badañ znane bêd¹ w pierwszej
po³owie 2004 roku. Wówczas podjête zostan¹ decyzje o ewentualnym stosowaniu tych
rozwi¹zañ.

Gospodarka energetyczna
Podejmowane s¹ dzia³ania w zakresie ograniczania kosztówenergii. Od roku 2003 wdro¿ony
jest do realizacji program oszczêdnoœci na lata 2003-2006.
W ramach tego programu s¹ podejmowane m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania:
! wymiany opraw oœwietleniowych na oprawy ze Ÿród³ami energooszczêdnymi,
! automatyczne sterowanie urz¹dzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
! zastosowanie w urz¹dzeniach oœwietlenia zewnêtrznego elektronicznych urz¹dzeñ steruj¹cych w³¹czaniem i wy³¹czaniem oœwietlenia pozwalaj¹cych na programowanie czasu
œwiecenia,
! termomodernizacja budynków (nastawni), tj. uszczelnianie lub wymiana okien i drzwi i ocieplanie œcian,
! remonty kot³owni wraz z wymian¹ czynnika grzewczego, tam, gdzie jest to niezbêdne
i op³acalne.
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Automatyka i telekomunikacja kolejowa

Ogólne informacje statystyczne
W grupie urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym (srk) nadal w przewa¿aj¹cej czêœci
funkcjonuj¹ systemy przekaŸnikowe i mechaniczne. W ostatnim okresie pojawia siê jednak
coraz wiêcej urz¹dzeñ elektronicznych, w tym mikroprocesorowych. W 2003 r. na 2 474
kilometrach linii ruch poci¹gów prowadzony by³ z wykorzystaniem samoczynnej blokady liniowej, w tym na 44 km komputerowej a na 13 920 km linii z wykorzystaniem pó³samoczynnej
blokady liniowej. Systemy komputerowe sterowa³y 29 okrêgami nastawczymi z 686 zwrotnicami oraz 235 przejazdami kolejowymi. W 6 centrach sterowniczych, obejmuj¹cych 302 km
linii z 289 zwrotnicami, funkcjonowa³y urz¹dzenia zdalnego nastawiania. Spoœród 2804
odstêpów samoczynnej blokady liniowej 506 z nich objêtych by³o systemami zdalnej
diagnostyki. Funkcjonowa³o 140 urz¹dzeñ detekcji stanów awaryjnych taboru, s³u¿¹cych do
wykrywania tych stanów podczas jazdy poci¹gów (wykrywanie deformacji bie¿ni kó³,
uszkodzonych hamulców, zagrzanych ³o¿ysk.

Zwrotnice w poszczególnych rozjazdach stacyjnych
urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym

przekaŸnikowo komputerowe
2%

komputerowe
1,6%

Udzia³ urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym
na przejazdach kolejowych
w poszczególnych kategoriach
kategorie E+F
1,6%

mechaniczne
kluczowe
11,3%

kategoria A
63,3%

kategoria C
27,2%

przekaŸnikowe
42,8%

kategoria B
7,9%

mechaniczne
scentralizowane
35,2%
Kategoria A
przejazdy u¿ytku publicznego z rogatkami
Kategoria B
przejazdy u¿ytku publicznego z samoczynn¹ sygnalizacj¹ œwietln¹
i z pó³rogatkami
Kategoria C
przejazdy u¿ytku publicznego z samoczynn¹ sygnalizacj¹ œwietln¹
Kategoria E
przejœcia u¿ytku publicznego
Kategoria F
przejazdy i przejœcia u¿ytku niepublicznego

elektryczne
suwakowe
7,1%
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Modernizacje urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym
W zakresie modernizacji urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym realizowane by³y
nastêpuj¹ce zadania zwi¹zane z kompleksow¹ modernizacj¹ linii kolejowych:
! linia E20 realizowana modernizacja urz¹dzeñ na odcinku Miñsk Mazowiecki - Siedlce oraz
w przygotowaniu modernizacja wêz³a Poznañ,
! linia E30 realizowana modernizacja urz¹dzeñ na odcinku Opole - Wroc³aw oraz w przygotowaniu modernizacja odcinków Wroc³aw - zachodnia granica pañstwa. Na odcinku
Legnica - Wêgliniec planowane jest podjêcie budowy pilotowej instalacji systemu ERTMS
(European Rail Traffic Management System),
! linia E65 dokonano modernizacji urz¹dzeñ na stacji Psary, planowana jest modernizacja
wszystkich stacji na odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej.

W 2003 r. kontynuowano budowê nowoczesnych urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym na
stacjach. Oddane zosta³y do eksploatacji:
! urz¹dzenia komputerowe typu Ebilock 950 na stacjach: Czêstochowa Stradom (67 zwrotnic
scentralizowanych), Psary (22 zwrotnice), Mrozy (24 zwrotnice),
! urz¹dzenia komputerowe typu SIMIS-W na stacji Chorzów Stary (51 zwrotnic),
! urz¹dzenia przekaŸnikowo-komputerowe typu UPK-PAT na stacji Twarda Góra
(18 zwrotnic).
Prowadzone by³y prace modernizacyjne maj¹ce na celu objêcie sterowaniem z nastawni
dysponuj¹cych urz¹dzeñ ca³ych stacji, co pozwoli³o na likwidacjê 10 nastawni
wykonawczych.
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Zastosowanie urz¹dzeñ telewizji u¿ytkowej umo¿liwi³o likwidacjê 10 posterunków
stwierdzenia koñca poci¹gów.
Zainstalowana na stacji Czêstochowa Stradom wersja systemu Ebilock 950 wyposa¿ona jest
w now¹ rodzinê sterowników obiektowych STC. Pozwalaj¹ one umieœciæ ca³¹ aparaturê
komputerow¹ w jednym miejscu i wyeliminowaæ koniecznoœæ monta¿u tych urz¹dzeñ
w szafach aparatowych w terenie. Ma to istotne znaczenie dla zabezpieczenia urz¹dzeñ
przed dotkliwymi kradzie¿ami i dewastacjami.
W ramach modernizacji urz¹dzeñ liniowych zabudowano 31 kompletów urz¹dzeñ
samoczynnych sygnalizacji przejazdowych. Zastosowanie telewizji u¿ytkowej pozwoli³o na
likwidacjê obs³ugi na 49 przejazdach kolejowych kategorii A. Sterowanie ruchem na tych
przejazdach prowadzone jest zdalnie z najbli¿szego obs³ugiwanego posterunku ruchu.
W wyniku napraw i remontów 18 hamulców torowych uruchomione zosta³y zamkniête
hamulce torowe na stacjach rozrz¹dowych Poznañ Franowo, Kraków Prokocim i £ódŸ
Olechów.
W 2003 r. po raz pierwszy nast¹pi³o zmniejszenie, w stosunku do roku poprzedniego, strat
spowodowanych kradzie¿¹ i dewastacj¹ urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym. Ocenia
siê, ¿e jest to efekt wdro¿enia programu antykradzie¿owego, w tym wprowadzania na coraz
szersz¹ skalê elementów i urz¹dzeñ w wersji odpornej na kradzie¿e i dewastacje.
Wszystkie systemy sterowania ruchem kolejowym, urz¹dzenia telekomunikacji kolejowej
oraz urz¹dzenia diagnostyki technicznej taboru, przed zastosowaniem ich na sieci PKP,
musz¹ przejœæ wymagane przepisami testy i badania oraz uzyskaæ „Œwiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji urz¹dzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu poci¹gów”,
wydane przez Urz¹d Transportu Kolejowego oraz w³aœciwe zgody zarz¹du kolei. W 2003 r.
wydanych zosta³o 10 bezterminowych i 18 terminowych œwiadectw dopuszczenia do
eksploatacji urz¹dzeñ do prowadzenia ruchu poci¹gów dla nowych i ju¿ eksploatowanych
systemów i urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym.

Kierunki rozwoju
W 2003 r. opracowana zosta³a koncepcja modernizacji urz¹dzeñ sterowania ruchem
kolejowym. Koncepcja ta u³atwi programowanie zadañ modernizacji linii kolejowych, w trakcie
których prowadzona bêdzie modernizacja urz¹dzeñ srk. Przewiduje budowê urz¹dzeñ srk
opartych o jednolit¹ platformê sprzêtow¹ na okreœlonych obszarach sieci kolejowej.
Podkreœla koniecznoœæ kompleksowego wykonania wszystkich zadañ zwi¹zanych ze
zdalnym sterowaniem urz¹dzeniami srk na liniach kolejowych. Budowa urz¹dzeñ wg
powy¿szej koncepcji zapewni realizacjê zadañ przy mo¿liwie niskich nak³adach
inwestycyjnych oraz mo¿liwie niskich przysz³ych kosztach eksploatacji wybudowanych
obiektów.
W ramach modernizacji g³ównych ci¹gów komunikacyjnych realizowana jest budowa
komputerowych urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym z Lokalnymi Centrami Sterowania
(LCS) i zdalnym sterowaniem urz¹dzeniami na odcinkach linii o d³ugoœciach oko³o 50 km.
Pozwoli to na likwidacjê obs³ugi na œrednio 5-6 posterunkach ruchu, daj¹c istotne
ograniczenie zatrudnienia w zakresie obs³ugi urz¹dzeñ.
Obecnie prowadzone s¹ intensywne prace nad zapewnieniem liniom kolejowym
administrowanym przez spó³kê PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odpowiedniego stopnia
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interoperacyjnoœci, w oparciu o implementacjê w naszym kraju Europejskiego Systemu
Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym (ERTMS European Rail Traffic Management System)
w postaci jego g³ównych filarów:
! zorientowanego na bezpieczeñstwo Europejskiego Systemu Sterowania Poci¹giem
(ETCS European Train Control System),
! zorientowanego na komunikacjê Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji
Ruchomej (GSM-R Global System for Mobile Communication - Railway),
bêd¹cych podstawowymi technicznymi gwarantami interoperacyjnoœci. Implementacja
systemów ETCS i GSM-R umo¿liwi w przysz³oœci realizacjê trzeciego, zorientowanego na
zarz¹dzanie, sk³adnika systemu ERTMS, jakim jest Europejska Warstwa Zarz¹dzania
Ruchem (ETML European Traffic Management Layer).
Na pocz¹tku roku 2003 rozpoczêto w Grupie PKP, z inicjatywy spó³ki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., prace nad „Koncepcj¹ wdra¿ania interoperacyjnoœci w zakresie sterowania
ruchem kolejowym (ERTMS) w Polsce”. Zadanie to realizuje Centrum Naukowo - Techniczne
Kolejnictwa (CNTK) przy aktywnym wsparciu Zespo³u Technicznego ds. ERTMS,
stanowi¹cego zespó³ ekspertów delegowanych przez poszczególne spó³ki Grupy PKP w celu
wspierania wspomnianych wy¿ej prac. Powy¿sza koncepcja ma odpowiedzieæ na szereg
pytañ koncepcyjnych i czysto technicznych, zwi¹zanych z implementacj¹ ETCS i GSM-R
oraz wy³oniæ optymaln¹ strategiê wdra¿ania systemu ERTMS w Polsce. Celem opracowania
jest unikniêcie kosztownych b³êdów oraz zdynamizowanie procesu wdra¿ania tego systemu
w Polsce przy optymalnym wykorzystaniu inwestowanych œrodków. Przewiduje siê, ¿e prace
nad wspomnian¹ wy¿ej koncepcj¹ zakoñczone zostan¹ w roku 2004.
Równolegle spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjê³a przygotowania do praktycznego
wdro¿enia systemów ETCS i GSM-R. Wstêpem do sukcesywnego wdra¿ania obu
wspomnianych systemów na sieci kolejowej, administrowanej przez spó³kê PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bêdzie budowa instalacji pilotowej. Instalacja pilotowa systemu ETCS
w za³o¿eniach swoich by³aby poligonem doœwiadczalnym dla opracowania narodowej wersji
systemu ETCS, maj¹cej stanowiæ praktyczn¹ realizacjê zapisów Dyrektywy 2001/16/EC,
reguluj¹cej kwestie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
Prace nad uruchomieniem wspomnianego wy¿ej pilota¿u w Polsce s¹ w toku.
W roku 2004 spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przewiduje uruchomienie programu
szkoleniowego dla kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników ró¿nych szczebli, maj¹cego pog³êbiæ
wiedzê o systemie ERTMS oraz w zakresie realizacji projektów ERTMS/ETCS
i ERTMS/GSM-R. Przewiduje siê, ¿e program taki obejmie bezpoœrednio wszystkich
pracowników, którzy bêd¹ mieli wp³yw na poszczególne fazy realizacji tego typu projektów lub
eksploatacjê gotowych systemów w przysz³oœci. Krokiem w tym kierunku by³o
zorganizowanie we wrzeœniu 2003 r. seminarium technicznego automatyki i telekomunikacji
pt. „Systemy sterowania ruchem na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zagadnienia
interoperacyjnoœci”. Seminarium zapozna³o uczestników z aktualnymi problemami
technicznej interoperacyjnoœci kolei, wymaganiami postanowieñ decyzji dyrektyw Unii
Europejskiej, zobowi¹zaniami i konsekwencjami jakie wynikaj¹ dla Spó³ki z integracji
europejskiej. Przedstawione zosta³y rozwi¹zania techniczne ETCS i GSM-R oraz organizacja
i przebieg testów europejskich instalacji pilota¿owych.
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Ekonomika i finanse

Sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ oceniono na podstawie sprawozdawczoœci finansowej wg stanu na dzieñ
31.12.2003 r. (poddawanej badaniu przez audytora).

Stan maj¹tkowy
Wielkoœæ maj¹tku okreœlonego w aktywach spó³ki na dzieñ 31.12.2003 r. wynios³a 13 530
292,87 tys. z³, z czego ok. 91% to aktywa trwa³e, zaœ 9% aktywa obrotowe. Wysoka relacja
aktywów trwa³ych do obrotowych zwi¹zana jest ze specyfik¹ Spó³ki.
G³ówn¹ pozycjê aktywów trwa³ych i jednoczeœnie najwiêksz¹ w ogólnej wartoœci aktywów
stanowi³y rzeczowe aktywa trwa³e, w tym œrodki trwa³e (ok. 95 % aktywów trwa³ych a ok. 87%
aktywów ogó³em). W strukturze œrodków trwa³ych dominowa³y budynki, lokale i obiekty
in¿ynierii l¹dowej i wodnej (ok. 82%) oraz grunty (ok. 16%).
W aktywach obrotowych najwy¿sz¹ pozycjê zajmowa³y nale¿noœci krótkoterminowe (ok.
85%), g³ównie z tytu³u dostaw i us³ug (ok. 91% wszystkich nale¿noœci krótkoterminowych),
przy czym ok. 97% tych nale¿noœci pochodzi³o od jednostek grupy PKP S.A. Zapasy
stanowi³y ok. 8% aktywów obrotowych, natomiast œrodki pieniê¿ne ok. 6%.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” spó³ka PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zosta³a wyposa¿ona w sk³adniki materialne i niematerialne wyodrêbnione
z PKP S.A. niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci statutowej oraz w zakresie zarz¹dzania
liniami kolejowymi, poprzez wniesienie wk³adów niepieniê¿nych, jak i oddanie nieruchomoœci
do odp³atnego korzystania.
W 2003 r. PKP S.A. wnios³a do Spó³ki wk³ady niepieniê¿ne o wartoœci 11 905,51 tys. z³
stanowi¹ce, zgodnie z uchwa³¹ nr 33/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzeœnia 2003 r., zespó³ sk³adników maj¹tku
trwa³ego PKP S.A. Komendy Stra¿y Ochrony Kolei w Likwidacji oraz PKP S.A. Dyrekcji
Infrastruktury Kolejowej w Likwidacji.
£¹cznie od pocz¹tku dzia³alnoœci spó³ki, tj. od 1.10.2001r., wniesiony przez PKP S.A. wk³ad
niepieniê¿ny obj¹³:
A. Maj¹tek trwa³y o wartoœci

304 015,88 tys. z³

w tym:
-

wartoœci niematerialne i prawne

-

rzeczowy maj¹tek trwa³y

96,07 tys. z³
303 919,81 tys. z³

z czego:
-

urz¹dzenia techniczne i maszyny stanowi³y

60,4%

-

œrodki transportu

22,8%

-

pozosta³e œrodki trwa³e

-

niskocenne œrodki trwa³e

1,4%
15,4%

B. Maj¹tek obrotowy (zapasy materia³owe) o wartoœci
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61 615,67 tys. z³

Przekazany Spó³ce maj¹tek wniesiony zosta³ wg skorygowanej wartoœci aktywów netto.
Sk³adniki maj¹tkowe sk³adaj¹ce siê na linie kolejowe oraz inne nieruchomoœci niezbêdne do
zarz¹dzania liniami kolejowymi, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, zosta³y przez PKP
S.A. oddane PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. do odp³atnego korzystania w drodze
umowy nr D-50/KN-1L/01 zawartej w dniu 27 wrzeœnia 2001 r.
PKP S.A. zobowi¹zane zosta³y do wniesienia w formie wk³adu niepieniê¿nego linii
kolejowych, obejmuj¹cych wszelkie nak³ady, z wy³¹czeniem gruntów wchodz¹cych w sk³ad
linii kolejowych nie maj¹cych uregulowanego stanu prawnego oraz œrodków trwa³ych
w budowie. Grunty, do czasu uregulowania stanu prawnego, bêd¹ oddane Spó³ce do
nieodp³atnego korzystania na podstawie umowy. W 2003 r. procedura aportowa w zakresie
œrodków trwa³ych objêtych umow¹ D-50/KN-1L/01 nie zosta³a zakoñczona.
Spó³ka kontynuowa³a dzia³ania maj¹ce na celu dostosowanie wielkoœci maj¹tku do wielkoœci
wykonywanej pracy przewozowej przez przewoŸników, a wiêc gwarantuj¹cej jej najwy¿sz¹
efektywnoœæ i rentownoœæ. W dniu 19 marca 2003 r. Zarz¹d PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podj¹³ uchwa³ê nr 60 w sprawie wyra¿enia zgody na wy³¹czenia z umowy D-50/KN-1L/01 ok.
3360 km linii kolejowych lub ich czêœci. Uchwa³¹ objêtych zosta³o ok. 1258 km linii kolejowych
z decyzjami o likwidacji oraz ok. 2102 km linii nieeksploatowanych, w tym 1970,726 km linii
z decyzjami o zawieszonym ruchu poci¹gów.
W okresie od 1.10.2001 r. do 31.12.2003 r., w wyniku dzia³añ Spó³ki w zakresie zainteresowania jednostek samorz¹dowych nieodp³atnym przejmowaniem linii kolejowych znaczenia
lokalnego, samorz¹dy gminne i powiatowe wyst¹pi³y do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
lub PKP S.A. o przekazanie im ok. 947 km linii lub odcinków linii kolejowych, w tym: ok. 418 km
linii w celu zorganizowania na nich przewozów i ok. 528 km linii dla innych celów.
Wyst¹pienia samorz¹dów, dla zbêdnych, nieeksploatowanych linii kolejowych, lub ich
odcinków, wobec których spó³ka w 2003 roku wyrazi³a zgodê na przekazanie, dotyczy³y ok.
164 km (w tym: linii czynnych ok. 19 km, linii zlikwidowanych ok. 74 km i linii z zawieszonym
ruchem poci¹gów ok. 71km).
W IV kwartale 2003 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdro¿y³y postêpowanie
likwidacyjne w odniesieniu do 356,858 km linii/odcinków linii kolejowych. Likwidacja tych linii/
odcinków kolejowych pozwoli na oszczêdnoœæ kosztów utrzymania w roku 2004 o ok. 300 tys.
z³.
Sytuacja kapita³owa
Utrzymuje siê korzystna tendencja zmian w kapitale zak³adowym. Na przestrzeni lat 20012003 kapita³ zak³adowy wzrós³ o 619 730, 00 tys. z³ tj. z 500,00 tys. z³ w 2001 r. do 620 230,00
tys. z³ w 2003 r.
W ci¹gu 2003 r. kapita³ zak³adowy podwy¿szany by³ 2-krotnie. I tak:
1. W dniu 12.06.2003 r. zosta³ dokonany wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego Spó³ki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego z kwoty 332 747 do
wysokoœci 608 325,00 tys. z³. Kapita³ zak³adowy zosta³ podwy¿szony o kwotê 275 578,00
tys. z³, równowa¿n¹ otrzymanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotacji z bud¿etu
pañstwa, przeznaczonej na finansowanie w 2001 r. linii kolejowych o znaczeniu
pañstwowym w kwocie 118 264,00 tys. z³ i w 2002 r. w kwocie 157 314,00 tys. z³.
2. W dniu 05.11.2003 r dokonano wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego Spó³ki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego z kwoty 608 325,00 tys.
z³ do kwoty 620 230,00 tys. z³. Kapita³ zak³adowy zosta³ podwy¿szony o kwotê 11 905 tys.
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z³, tj. o wartoœæ przekazanych przez PKP S.A. wk³adów niepieniê¿nych stanowi¹cych
zespó³ sk³adników maj¹tku trwa³ego PKP S.A. Komendy Stra¿y Ochrony Kolei w Likwidacji
oraz PKP S.A. Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Likwidacji.
£¹czne podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w 2003 r. wynios³o 287 483,00 tys. z³
Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Spó³ka wyemitowa³a w piêciu seriach 620 230 akcji
imiennych o wartoœci nominalnej 1 000,00 z³ ka¿da. Akcjonariuszami Spó³ki s¹ Polskie Koleje
Pañstwowe S.A. oraz Skarb Pañstwa. PKP S.A. objê³a 57 683 akcji tj. 9,3%, zaœ prawo
wykonywania prawa g³osu przys³ugiwa³o jej z 228 183 akcji, co stanowi³o 36,79 % wszystkich
g³osów.
Pomimo znacznego podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki nadal g³ównym Ÿród³em
finansowania maj¹tku w 2003 r. by³y kapita³y obce, a w szczególnoœci zobowi¹zania
d³ugoterminowe (wg stanu na dzieñ 31.12.2003 r. wynios³y ok. 90% pasywów). Wysoki stan
zobowi¹zañ d³ugoterminowych to g³ównie rezultat zawartej umowy nr D-50/KN-1L/01, której
przedmiotem s¹ linie kolejowych oraz inne nieruchomoœci niezbêdne do zarz¹dzania liniami
kolejowymi o nieuregulowanym stanie prawnym. Zobowi¹zania z tego tytu³u stanowi¹ 84%
zobowi¹zañ d³ugoterminowych.
Kontynuacja dzia³añ restrukturyzacyjno-organizacyjnych, w tym sprawny przebieg regulacji
praw w³asnoœci maj¹tkowych, przyczyni siê w znacznym stopniu do poprawy struktury
kapita³owej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wyniki ekonomiczno-finansowe dzia³alnoœci Spó³ki
W roku 2003 Spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ponios³a stratê finansow¹ netto
w wysokoœci 252 030,1 tys. z³, co stanowi 92,6% przewidywanej wielkoœci straty na ten rok
w biznes planie. W porównaniu do straty poniesionej w 2002 r., uwzglêdniaj¹cej dokonanie
odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ aktywów obrotowych (nale¿noœci o znacznym stopniu
nieœci¹galnoœci) wynik uleg³ poprawie o 642 708,2 tys. z³ tj. o ok. 71,8%, natomiast w przypadku nie uwzglêdnienia tego odpisu poprawa nast¹pi³a o 181 249,73 tys. z³ tj. o 41,83%.
Na stratê finansow¹ netto roku 2003 z³o¿y³y siê:
! strata na sprzeda¿y
121 682,00 tys. z³
! strata na pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej
96 485,23 tys. z³
! strata na operacjach finansowych
33 790,01 tys. z³
! strata nadzwyczajna
72,85 tys. z³
Ujemny wynik finansowy Spó³ki to efekt m.in.:
! utrzymywania nierentownych linii (ok. 6,5 tys. km linii kolejowych przynosi straty, w tym
ok. 4,0 tys. km to linie nieczynne, generuj¹ce wy³¹cznie koszty)
! braku odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony bud¿etu pañstwa (na finansowanie
kosztów utrzymania linii pañstwowych o znaczeniu obronnym i likwidacji zbêdnych linii
kolejowych)
! utrzymuj¹cego siê spadku przewozów pasa¿erskich,
! z³ej kondycji finansowej spó³ek grupy PKP S.A., które na czas nie reguluj¹ zobowi¹zañ
wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., co skutkuje brakiem p³ynnoœci finansowej, a co za
tym idzie naliczaniem Spó³ce odsetek za nieterminowe p³atnoœci (w 2003 r. odsetki od
nieterminowych wp³at m.in. nale¿noœci bud¿etowych wynios³y 36 121,39 tys. z³)
! ponoszenia kosztów prowadzonych egzekucji (11 297,35 tys. z³)
! zdarzeñ nadzwyczajnych (gwa³towne burze i nawa³nice), które mia³y miejsce na terenie
Zak³adu Linii Kolejowych w Nowym S¹czu w okresie 9-13 maja 2003 r.
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! Porównanie wyników finansowych lat 2002 i 2003 przedstawia poni¿szy wykres:

wynik finansowy
netto

wynik nadzwyczajny

wynik na operacjach
finansowych

wynik na pozosta³ej
dzia³alnoœci gospodarczej

wynik na sprzeda¿y

Zestawienie wyników finansowych spó³ki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
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W ci¹gu 2003 r. Spó³ka uzyska³a przychody z dzia³alnoœci gospodarczej w wysokoœci
2 981 568,9 tys. z³, ponosz¹c jednoczeœnie koszty w wysokoœci 3 233 526,2 tys. (ok. 7,8%
kosztów niepokrytych przychodami). W przychodach z dzia³alnoœci gospodarczej
dominowa³y przychody z tyt. udostêpniania linii kolejowych (ok. 92,5%), z czego ok. 98,2%
pochodzi³o od jednostek grupy PKP S.A., natomiast 1,8% - spoza grupy PKP S.A.
Z grupy PKP S.A. najwiêkszy udzia³ w przychodach Spó³ki z tytu³u udostêpniania linii
kolejowych mia³y:
! PKP Cargo S.A.
ok. 59,9%
! PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
ok. 32,6%
! PKP Intercity Sp. z o.o.
ok. 7,4%
Znaczn¹ czêœæ kosztów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bo oko³o 70%, stanowi³y koszty
sta³e, a wiêc niezale¿ne od wielkoœci us³ug œwiadczonych przez Spó³kê, w sk³ad których
wchodz¹: amortyzacja, wynagrodzenia wraz ze œwiadczeniami na rzecz pracowników,
podatki i op³aty oraz us³ugi niematerialne, w tym czynsze.
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Strukturê kosztów w uk³adzie rodzajowym obrazuje poni¿szy wykres:

Koszty w uk³adzie rodzajowym
Spó³ki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zu¿ycie
materia³ów
7%

Pozosta³e
1%
Amortyzacja
19%

Zu¿ycie
energii
4%

Us³ugi obce
23%

Œwiadczenia
na rzecz
pracowników
10%

Podatki
i op³aty
1%
Wynagrodzenia
35%

Spó³ka mia³a trudnoœci z inkasowaniem kwot nale¿nych za œwiadczone us³ugi. Najwiêkszym
d³u¿nikiem by³y PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., których zobowi¹zania wobec PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wynios³y 1 143 612,71 tys. z³ (³¹cznie z kwot¹ 461 458,44 tys. z³
odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ aktywów obrotowych w roku 2002, jako nale¿noœci o znacznym stopniu prawdopodobieñstwa nieœci¹galnoœci).
Nieterminowe regulowanie zobowi¹zañ spó³ek wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uniemo¿liwia³y realizacjê na czas p³atnoœci publiczno-prawnych (oprócz podatku PFRON,
który regulowany by³ terminowo) oraz gospodarczych za zamówione i dostarczone materia³y
oraz us³ugi.
Wysi³ki Spó³ki skierowane s¹ w stronê dalszej poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug,
rozszerzenia oferty, zaspokojenia potrzeb i oczekiwañ potencjalnych klientów. Szans¹ dla
transportu, a tym samym dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jest akcesja Polski do Unii
Europejskiej. W 2004 r. planuje siê pozyskanie œrodków pomocowych na sfinansowanie
inwestycji na liniach kolejowych w ³¹cznej wysokoœci 615 718,6 tys. z³.
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Pracownicy

Zatrudnienie
Spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od momentu rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej,
t.j. od 1 paŸdziernika 2001 r., systematycznie dostosowuje poziom zatrudnienia do wielkoœci
eksploatowanej infrastruktury. W okresie od 01.10.2001 r. do 31.12.2003r. zmniejszono
globalnie wielkoœæ zatrudnienia o 3929 etatów (t.j. o 8%).
Dzia³ania te by³y równie¿ kontynuowane w 2003 r., w którym ograniczono wielkoœæ zatrudnienia o 1075 etatów. Zmiany w zatrudnieniu w 2003 r. przedstawia poni¿szy wykres.
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Spó³ka w 2003 r. realizowa³a swoje zadania statutowe zatrudnieniem mniejszym o 1811
etatów w stosunku do 2002 r., a jednoczeœnie ograniczy³a w znacznym stopniu (oko³o 13%)
pracê w godzinach nadliczbowych, co pozytywnie wp³ynê³o na wzrost wydajnoœci pracy.
Proces zmniejszania zatrudnienia w Spó³ce realizowany by³ w sposób spo³ecznie
akceptowany, z wykorzystaniem os³on socjalnych zagwarantowanych Ustaw¹ z dnia 8
wrzeœnia 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z p. zm.).
Jednoczeœnie Spó³ka prowadzi³a ukierunkowany nabór pracowników na podstawowe
stanowiska produkcyjne zwi¹zane z ruchem poci¹gów, jak: dy¿urny ruchu, nastawniczy,
dró¿nik przejazdowy, diagnosta, stanowiska zwi¹zane z ochron¹ kolei jak równie¿
stanowiska zwi¹zane z przygotowaniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do funkcjonowania
w ramach integracji europejskiej oraz zarz¹dzaniem œrodkami pomocowymi.
Z ogólnej liczby 394 pracowników przyjêtych w 2003 r. do Spó³ki, 284 pracowników to osoby
w wieku do 30 lat. Przyjmowani pracownicy to g³ównie osoby z wykszta³ceniem wy¿szym -
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36

142 osób oraz z wykszta³ceniem œrednim 243 - osób. Spó³ka nie zatrudnia nowych
pracowników z wykszta³ceniem podstawowym.
Zmiany struktury zatrudnienia w Spó³ce na przestrzeni 2 ostatnich lat przedstawia poni¿szy
wykres.
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W omawianym okresie udzia³ pracowników z wykszta³ceniem zasadniczym i ni¿szym
w Spó³ce zmniejszy³ siê o 5,3% na rzecz wzrostu pracowników z wykszta³ceniem wy¿szym
i œrednim.
Spó³ka uzupe³nia³a równie¿ obsady stanowisk poprzez wewnêtrzne przemieszczenia
pracowników pomiêdzy zak³adami Spó³ki. Ogó³em w 2003 r. przemieszczono wewn¹trz
Spó³ki 314 pracowników.

Szkolenie, dokszta³canie i doskonalenie zawodowe
W 2003 roku rozwojem kadr objêto ogó³em 35226 osób (co stanowi³o 78% ogó³u
zatrudnionych) oraz 19 stypendystów wy¿szych uczelni. Wydatkowane na ten cel œrodki
stanowi³y oko³o 0,2% wszystkich kosztów operacyjnych PKP PLK S.A. (przy mniejszym
nak³adzie œrodków wzros³a liczba pracowników objêtych ró¿nymi formami rozwoju w stosunku do roku ubieg³ego).
Rozwój kadr obejmowa³ dokszta³canie, szkolenie i doskonalenie. Najwiêcej osób skorzysta³o
ze szkoleñ (33508 pracowników - 95% wszystkich osób podnosz¹cych kwalifikacje), natomiast dokszta³ca³o siê 1718 osób. Najliczniejsza grupa pracowników t.j.19877 osób
(stanowi¹ca 59% wszystkich szkolonych pracowników) zosta³a przeszkolona w systemie
wewn¹trzzak³adowym. Pozostali pracownicy byli szkoleni w systemie zlecanym. Pracownicy
dokszta³cali siê w szko³ach œrednich, wy¿szych, na studiach podyplomowych oraz na kursach
jêzyków obcych (wykresy).
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Dokszta³canie pracowników

jêzyki
obce
9,14%

œrednie
40,98%

podyplomowe
5,65%

Szkolenie pracowników
wg rodzajów szkoleñ w 2003 r.
(liczba osobodni)

szkolenia
mened¿erskie
2,33%
szkolenia
komputerowe
0,44%

seminaria/
konferencje
0,33%
kolejowe szkolenia
zak³adowe
19,96%

inne szkolenia
zawodowe
19,78%

wy¿sze
44,24%

szkolenia BHP
57,16%

Spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poza podnoszeniem kwalifikacji swoich kadr,
œwiadczy tak¿e us³ugi szkoleniowe firmom zewnêtrznym. W 2003 roku Spó³ka przeszkoli³a
68119 osób.
Rok 2003 zapocz¹tkowa³ proces przemian zmierzaj¹cych do wdra¿ania modelu organizacji
„ucz¹cej siê”. Miêdzy innymi powo³ano na szczeblu Centrali Wydzia³ Zarz¹dzania Wiedz¹
oraz opracowano koncepcjê projektu kompetencyjnego opisu stanowisk pracy w Spó³ce, jako
bazy odniesienia dla efektywnego realizowania rozwoju pracowników.
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Ochrona œrodowiska

Chc¹c chroniæ œrodowisko naturalne w transporcie, nie mo¿na siê ograniczaæ siê do jednej
jego ga³êzi. Przeciwnie - trzeba dysponowaæ informacj¹, jak poszczególne rodzaje transportu
wp³ywaj¹ na œrodowisko, po to, by móc wybieraæ te najmniej szkodliwe.
W tej sytuacji jednym z podstawowych zadañ Biura Funduszy i Ochrony Œrodowiska jest
uœwiadamianie, zarówno spo³eczeñstwu, jak i w³adzom wszystkich szczebli, ¿e transport
kolejowy jest dla œrodowiska najmniej szkodliwy i tym samym, maj¹c wybór pomiêdzy
(najczêœciej) samochodem i poci¹giem, dla w³asnego zdrowia i bezpieczeñstwa, warto
wybieraæ kolej.
Realizuj¹c to zadanie, w 2003 r. nasze biuro by³o inicjatorem i wspó³organizatorem dwóch
bardzo wa¿nych imprez :
! Konferencji miêdzynarodowej „Renesans kolei kluczem zrównowa¿onego rozwoju” w dn.
11-12 wrzeœnia 2003 r. w Warszawie,
! Kampanii promocyjnej „Szynobusy dla gmin” w dn. 14-26 lipca 2003 r. (dooko³a Polski).

„Renesans kolei kluczem zrównowa¿onego rozwoju”
Ta miêdzynarodowa konferencja zosta³a zorganizowana pod patronatem i w znacznej czêœci
ze œrodków UIC (Miêdzynarodowego Zwi¹zku Kolei). Mia³a na celu przede wszystkim
uœwiadomienie w³adzom naszego pañstwa, jak du¿¹ wagê Europa przywi¹zuje do
utrzymania i rozwoju transportu kolejowego. Unia Europejska, do której Polska wchodzi
z dniem 1 maja 2004 r., przede wszystkim liczy koszty, w tym koszty zewnêtrzne transportu.
S¹ to koszty, których nie ponosi ani us³ugodawca, ani us³ugobiorca, ale ogó³ spo³eczeñstwa.

Foto konferencja
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Wed³ug szacunków Unii Europejskiej (studium INFRAS/IWW z 1995 roku), ³¹czna suma
zewnêtrznych kosztów transportu (pomin¹wszy kongestiê, czyli koszt czasu traconego np.
w korkach) w badanych krajach wynosi 530 miliardów euro rocznie, co odpowiada 7,8% PKB
poddanych badaniu krajów europejskich (tj. 15 krajów UE, Szwajcarii oraz Norwegii).
W³¹czaj¹c kongestiê, koszty te kszta³tuj¹ siê na poziomie 658 miliardów euro, tj. 9,7% PKB
badanych krajów. W roku 2000 koszty zewnêtrzne transportu szacowane by³y siê na 700
miliardów euro. Prognozy wskazuj¹, ¿e bez zmiany dotychczasowej europejskiej polityki
transportowej ca³kowite koszty zewnêtrzne transportu do roku 2010 wzrosn¹ o 42%.
Zewnêtrzne koszty transportu w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej obecnie stanowi¹
14% ca³kowitego PKB tych krajów.
Z rachunków tych jednoznacznie wynika, ¿e kolej jest œrodkiem transportu, który wytwarza
koszty stosunkowo najmniejsze (patrz wykresy), jest wiêc najmniej uci¹¿liwa ekonomicznie
i ekologicznie dla spo³eczeñstwa, tote¿ powinna byæ preferowana. Poniewa¿ nie sposób
zaprezentowaæ w tym miejscu ca³ego dorobku konferencji, prezentujemy przyjêty przez
uczestników dokument koñcowy: „7 kroków ku zrównowa¿onemu transportowi w Polsce”
(patrz str. 63).
W konferencji, oprócz licznie przyby³ych goœci zagranicznych, uczestniczy³o tak¿e kilkunastu
przedstawicieli polskiego rz¹du i parlamentu.

Struktura kosztów zewnêtrznych
w krajach UE + Szwajcaria i Norwegia
wed³ug rodzaju transportu
(bez uwzglêdnienia kongestii) [w %]
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Struktura kosztów zewnêtrznych
w krajach UE + Szwajcaria i Norwegia
wed³ug rodzaju transportu
(z uwzglêdnieniem kongestii) [w %]
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Kampania promocyjna „Szynobusy dla gmin”
mia³a na celu przekonanie spo³eczeñstwa i w³adz samorz¹dowych do kolejowych przewozów
pasa¿erskich, nawet do reaktywowania ich tam, gdzie (np. ze wzglêdu na koszty) kolejowy
ruch pasa¿erski zosta³ zawieszony lub odwo³any. Kampaniê tê zorganizowaliœmy wspólnie ze
Stowarzyszeniem Sympatyków Komunikacji Szynowej i przy aktywnej wspó³pracy kilku
innych spó³ek grupy PKP. Honorowym patronem kampanii by³ minister œrodowiska Czes³aw
Œleziak oraz Centrala PKP. W ci¹gu dwóch tygodni szynobusem u¿yczonym przez ZNTK
Poznañ objechaliœmy Polskê dooko³a (patrz mapka na plakacie), zatrzymuj¹c siê na ponad
70 stacjach i przystankach. Niemal wszêdzie wita³y nas t³umy ludzi, niemal wszêdzie te¿
obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych (czasem te¿ pos³owie i senatorowie),
którzy czêsto dopiero od nas mogli siê dowiedzieæ, ¿e samorz¹dy maj¹ obecnie mo¿liwoœæ
przejmowaæ lokalne linie kolejowe i organizowaæ przewozy na swoim terenie, chocia¿by przy
pomocy tak nowoczesnych szynobusów, jak ten, którym do nich przyjechaliœmy.
Spotkania z miejscow¹ ludnoœci¹ i samorz¹dami odbywa³y siê czêsto w atmosferze pikniku,
lokalnego œwiêta (patrz zdjêcia) szczególnie tam, gdzie poci¹gi pasa¿erskie ju¿ od jakiegoœ
czasu nie kursowa³y. Czasem by³o wzruszaj¹co (np. w Nowym Mieœcie Lubawskim), czasem
bardzo weso³o (kapele i zespo³y góralskie w Limanowej, Nowym S¹czu, Rabce Zarytem),
czasem patetycznie (Kraków, Jas³o, Lublin, £uków, £om¿a - orkiestry kolejowe), wszêdzie po

prostu gor¹co i serdecznie (Sobótka, Czeremcha). Rewan¿owaliœmy siê mo¿liwoœci¹
przejechania siê szynobusem (przewa¿nie od semafora do semafora), co mia³o tê dobr¹
stronê, ¿e ka¿dy móg³ osobiœcie przekonaæ siê jak mo¿na wygodnie i nowoczeœnie
podró¿owaæ kolej¹. Dla samorz¹dów równie istotne by³y koszty zakupu i eksploatacji. Szczególnie samorz¹dy wojewódzkie, które od niedawna maj¹ mo¿liwoœæ zakupu i eksploatacji
tych szynobusów (w ramach u¿yczenia ich spó³ce PKP Przewozy Regionalne) zd¹¿y³y
obliczyæ, ¿e ze wzglêdu na koszty eksploatacji zakup szynobusu zwraca siê (w zale¿noœci od
wielkoœci) po ok. 2-5 latach! Nasza kampania, skutecznie nag³oœniona przez media, da³a
efekt nawet wiêkszy od zamierzonego - potrzebê zakupu du¿ej iloœci szynobusów dostrzeg³
i rz¹d i parlament, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie pañstwa.

59

Wewnêtrzne dzia³ania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rzecz ochrony œrodowiska
Niezale¿nie od dzia³añ maj¹cych na celu zewnêtrzn¹ promocjê ekologicznych i ekonomicznych walorów kolei, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., mimo bardzo skromnych œrodków,
systematycznie staraj¹ siê chroniæ œrodowisko na swoim terenie poprzez podejmowanie
nastêpuj¹cych dzia³añ:
! budowê ekranów przeciwha³asowych (Lewin Brzeski, Opole Zach., D¹browa
Niemodliñska),
! remonty lub wymianê pieców c.o. celem zmniejszenia zu¿ycia paliwa sta³ego i ograniczenia
emisji spalin,
! wymianê systemów grzewczych poprzez przechodzenie na paliwo olejowe, gazowe lub
elektryczne,

! sukcesywne szlifowanie szyn w ró¿nych miejscach sieci PKP,
! likwidacjê kot³owni i pod³¹czanie budynków tam, gdzie to mo¿liwe, do miejskich sieci
cieplnych,
! ocieplanie budynków celem ograniczania strat ciep³a i zmniejszenia iloœci zu¿ywanego
opa³u m.in. poprzez wymianê stolarki,
! czyszczenie gruntów i wód gruntowych z zanieczyszczenia powypadkowego w Mia³ach, do
którego dosz³o w lutym 2001 r.
! systemowe oczyszczanie gruntów i wód gruntowych z zanieczyszczeñ spowodowanych
prac¹ eksploatacyjn¹ stacji paliw przy u¿yciu œrodków pomocowych z Duñskiej Agencji
Ochrony Œrodowiska (Kamieniec Z¹bkowicki, Legnica),
! Duñska Agencja Ochrony Œrodowiska wyposa¿y³a tak¿e Specjalny Poci¹g Ratunkowy we
Wroc³awiu w urz¹dzenia i materia³y niezbêdne do ratownictwa technicznego w zakresie
ochrony œrodowiska. Za³oga SPR zosta³a przeszkolona przez Duñczyków w zakresie korzystania z przekazanych œrodków.
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Wspó³praca z Pozarz¹dowymi Organizacjami Ekologicznymi (POE)
systematycznie rozwija siê i zacieœnia. Podejmowane s¹ nawet wspólne dzia³ania, jak np.
wspomniana wy¿ej kampania „Szynobusy dla gmin”.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca proponujemy zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹ POE
na ich stronach internetowych.

Chcesz wiedzieæ wiêcej o organizacjach pozarz¹dowych wspieraj¹cych kolej?
Zajrzyj do internetu!

Wybrane strony internetowe organizacji pozarz¹dowych promuj¹cych transport kolejowy:
www.ine-isd.org.pl - Instytut na Rzecz Ekorozwoju
www.kolej.com.pl - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorz¹dów na Rzecz Kolei Lokalnych,
www.kolej.eco.pl - Instytut Rozwoju i Promocji Kolei,
www.ssks.org - Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej,
www.fz.eco.pl - Federacja Zielonych - grupa warszawska,
www.fzkrakow.most.org.pl - Federacja Zielonych - grupa krakowska,
www.zielonasiec.pl - Polska Zielona Sieæ (w jej dzia³alnoœci interesuj¹cy dla nas OgólnoPolski Serwis Ekologiczny - transport).

Interesuj¹ce czasopisma Pozarz¹dowych Organizacji Ekologicznych:
www.obywatel.org.pl - Magazyn OBYWATEL,
www.zb.eco.pl - Zielone Brygady,
www.pracownia.org.pl/dzikiezycie - Dzikie ¯ycie.
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7 kroków ku zrównowa¿onemu transportowi w Polsce*

1. Polska od pocz¹tku przemian doœwiadcza zasadniczych przekszta³ceñ w zakresie mobilnoœci spo³eczeñstwa i gospodarki, w których nastêpuje gwa³towny rozwój transportu indywidualnego, samochodowego, kosztem transportu zbiorowego zw³aszcza szynowego
prowadz¹cy do:
! pog³êbiania siê nierównych warunków konkurencji pomiêdzy ró¿nymi rodzajami transportu,
! spadku roli transportu zbiorowego,
! wzrostu udzia³u przewozów transportem samochodowym kosztem przewozów kolej¹,
! masowego wzrostu zakupu samochodów,
! coraz czêstszego wystêpowania zat³oczenia (kongestia),
! wzrostu liczby wypadków.
Czerpi¹c ze z³ych doœwiadczeñ pañstw rozwiniêtych niezbêdnym jest ukierunkowanie
przemian zachodz¹cych w transporcie w kierunku zrównowa¿onego rozwoju, co by³oby
zgodne z art. 5 Konstytucji RP.
Oznacza to przede wszystkim:
! potrzebê zarz¹dzania popytem na us³ugi transportowe w kierunkach uzupe³niania siê
rodzajów transportu,
! preferowanie najmniej zanieczyszczaj¹cych œrodowisko i energooszczêdnych œrodków
transportu,
! wykorzystywanie w maksymalnym stopniu istniej¹cej infrastruktury oraz jej modernizacjê.
2. Transport kolejowy jest jednym z najbezpieczniejszych i najmniej zanieczyszczaj¹cych
œrodowisko rodzajem transportu, dlatego nale¿y równoprawnie traktowaæ go w polityce
pañstwa i dzia³aniach j¹ wdra¿aj¹cych. Niezbêdnym jest wziêcie przy tym pod uwagê
aspektów ekonomicznych, zw³aszcza kosztów zewnêtrznych, spo³ecznych i ekologicznych.
Pierwszym krokiem w dobrym kierunku by³oby przyznawanie takich samych œrodków na
transport kolejowy, jak i na transport drogowy z bud¿etu pañstwa, bud¿etów lokalnych czy
unijnych funduszy strukturalnych, spójnoœci i regionalnych.
3. Rozwój transportu kolejowego uzale¿niony jest od efektywnoœci w œwiadczeniu us³ug
transportowych i pasa¿erskich. Dlatego kluczem w dokonywanych zmianach, zw³aszcza
w œwietle prowadzonej polityki Unii Europejskiej, jest budowanie w Polsce otwartego,
efektywnego rynku us³ug kolejowych mog¹cych konkurowaæ z innymi rodzajami transportu.
Bez istotnych zmian w zakresie zasad finansowania przewozów pasa¿erskich nale¿y liczyæ
siê z dalsz¹ degradacj¹ tego rodzaju przewozów.
4. Warunkiem poprawy konkurencyjnoœci transportu kolejowego jest rozszerzenie oferty,
wiêksza elastycznoœæ oraz ci¹g³e podnoszenie jakoœci us³ug. Kierunkiem, który w zbyt ma³ym
stopniu jest rozwijany w naszym kraju, jest transport kombinowany okreœlany popularnie
„TIRY na TORY”. Bior¹c przyk³ad z rz¹dów Szwajcarii i Austrii niezbêdnym jest stworzenie
warunków do rozwoju tej formy transportu tak, aby z jednej strony ograniczyæ ruch du¿ych
ciê¿arówek na drogach, zw³aszcza w tranzycie, a z drugiej stworzyæ szansê na dodatkowe
us³ugi dla kolei. Jest to zadanie dla Pañstwa.
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5. Wiele du¿ych miast w Polsce jest bogato wyposa¿onych w infrastrukturê kolejow¹ ale niestety
zbyt ma³e jest jej wykorzystanie w codziennych dojazdach regionalnych do tych miast. Miasta
te w wiêkszoœci maj¹ powa¿ne problemy z przejezdnoœci¹ przez nie samochodem, cierpi¹ na
zat³oczenie w godzinach szczytu, co przynosi wymierne straty ekonomiczne, spo³eczne i
ekologiczne. Dlatego te¿ niezbêdnym jest podjêcie inicjatywy tworzenia okr¹g³ych sto³ów
transportowych, gdzie w wyniku dyskusji miêdzy grupami interesów wypracowywanoby
konkretne rozwi¹zania s³u¿¹ce rozwojowi zrównowa¿onego transportu miejskiego. W takich
rozwi¹zaniach kolej regionalna mog³aby pe³niæ kapitaln¹ rolê w odci¹¿eniu zat³oczonych
miast. Pañstwo winno wspieraæ rozwi¹zania s³u¿¹ce transportowi publicznemu.
6. Dworce i stacje kolejowe wraz z otaczaj¹cymi je terenami stanowi¹ naturalne miejsce do
rozwoju przedsiêbiorczoœci, zw³aszcza ma³ej i œredniej. Niezbêdnym jest tworzenie wspólnych z samorz¹dami regionalnymi oraz lokalnymi programów rewitalizacji dworców i stacji
jako „inkubatorów” aktywnoœci gospodarczej, których realizacja przynios³aby tworzenie
miejsc pracy, rozwój lokalnych gospodarek i powrót klientów do kolei.
7. Niezbêdnym jest tworzenie w³aœciwego klimatu wokó³ kolei, niezbêdne jest podniesienie
œwiadomoœci o roli i znaczeniu tego œrodka transportu. Spo³eczeñstwo jest przyt³oczone
reklamami samochodowymi i to w du¿ej mierze kszta³tuje jego opiniê. Wa¿n¹ rolê pe³ni¹ tu
politycy, administracja publiczna, przedsiêbiorcy, ale tak¿e istotn¹ rolê maj¹ do odegrania
media, edukacja w szkole a przede wszystkim organizacje spo³eczne, które wziê³y sobie za
cel promowanie zrównowa¿onego rozwoju. Wa¿nym by³oby, aby raz do roku przedstawiciele
tych grup spotykali siê i podsumowywali, co siê dzieje w zakresie wdra¿ania
zrównowa¿onego transportu, gdzie tak wa¿n¹ rolê pe³ni transport kolejowy. Postuluje siê
powo³anie Krajowego Forum Zrównowa¿onego Rozwoju Transportu.

Warszawa, 12 wrzeœnia 2003 r.
* (dokument koñcowy przyjêty na miêdzynarodowej konferencji „Renesans kolei warunkiem
zrównowa¿onego rozwoju”, Warszawa, dn. 11-12 wrzeœnia 2003 r).
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Bezpieczeñstwo osób i mienia

W s³u¿bie kolei
S¹ obecni na dworcach PKP i szlakach kolejowych, patroluj¹ poci¹gi, ochraniaj¹ transporty
z surowcami i artyku³ami przemys³owymi. Nara¿aj¹ zdrowie i ¿ycie, przeciwdzia³aj¹c kradzie¿om mienia kolejowego i ³adunków powierzonych kolei na czas transportu. Œcigaj¹
chuliganów i awanturników zak³ócaj¹cych porz¹dek na obszarach kolejowych oraz wandali
niszcz¹cych mienie PKP. Funkcjonariusze Stra¿y Ochrony Kolei to przedstawiciele jedynej
wyspecjalizowanej formacji o charakterze paramilitarnym, która od 85 lat pozostaje w s³u¿bie
polskich kolei. Ich obecnoœæ na stacjach i w poci¹gach, to gwarancja porz¹dku i bezpieczeñstwa dla wszystkich, którzy korzystaj¹ z us³ug PKP.
Powo³anej do ¿ycia w listopadzie 1918 r. na wzór wojskowy Stra¿y Kolejowej wyznaczono
niezwykle odpowiedzialne zadanie ochrony terenu kolejowego oraz wszelkiego maj¹tku kolei
pañstwowych przed wszechobecnym wówczas bandytyzmem i z³odziejstwem. W praktyce
rola ówczesnych stra¿ników kolejowych sprowadza³a siê do zapewnienia bezpieczeñstwa
osobistego pasa¿erów oraz ich mienia, ochrony transportów pañstwowych, komunalnych
i prywatnych oraz utrzymania ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na dworcach
i terenie kolejowym, ochrony mostów i linii telegraficznych w obrêbie wyw³aszczenia
kolejowego i kontroli nad wykonaniem przepisów prawnych Ministerstwa Kolei ¯elaznych.
Zadania te wykonywali w kilkuosobowych patrolach b¹dŸ te¿ wystawiaj¹c uzbrojone warty
przy wytypowanych obiektach.
Uprawnienia Stra¿y Ochrony Kolei znacznie wzros³y w 1935 r., po wejœciu w ¿ycie ustawy
o ochronie porz¹dku na kolejach u¿ytku publicznego. Nowej formacji przyznano wówczas
m.in. prawo do nak³adania grzywien w drodze doraŸnych mandatów karnych, prawo
legitymowania, zatrzymywania oraz doprowadzania do jednostek Policji Pañstwowej
winnych naruszenia przepisów porz¹dkowych na kolei. Stra¿ników upowa¿niono tak¿e do
noszenia broni palnej i u¿ycia jej w okreœlonych sytuacjach.
Mimo up³ywu dziesiêcioleci, kilkukrotnych zmian nazwy (Stra¿ Kolejowa, Wojskowa Stra¿
Kolejowa, S³u¿ba Ochrony Kolei) oraz przekszta³ceñ strukturalnych podstawowe cele i zadania Stra¿y Ochrony Kolei nie uleg³y zmianie. Podobnie jak przed II wojn¹ œwiatow¹, tak
i dziœ SOK przede wszystkim przeciwdzia³a przestêpczoœci i wykroczeniom na terenach
administrowanych przez kolej. W dzia³aniach tych funkcjonariuszy SOK wspieraj¹ policjanci,
stra¿nicy miejscy, ¿o³nierze ¯andarmerii Wojskowej oraz - w strefie nadgranicznej - Stra¿
Graniczna.
Stra¿ Ochrony Kolei funkcjonuje dziœ na zasadach okreœlonych w ustawie z 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym. Art. 60 pkt. 1 tej ustawy precyzuje jej zadania:
! kontrola przestrzegania przepisów porz¹dkowych na obszarze kolejowym, w poci¹gach
i innych kolejowych pojazdach szynowych,
! ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w poci¹gach i innych
kolejowych pojazdach szynowych.
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Wykonuj¹c swoje zadania, funkcjonariusz SOK ma prawo do (art. 60 pkt. 2):
! legitymowania osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenia, jak
równie¿ œwiadków przestêpstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich to¿samoœci,
! ujêcia, w celu niezw³ocznego doprowadzenia do najbli¿szej jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjêcia czynnoœci wykraczaj¹cych poza
uprawnienia Stra¿ Ochrony Kolei,
! zatrzymywania i kontroli pojazdu samochodowego poruszaj¹cego siê na obszarze
kolejowym i przyleg³ym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia pope³nienia
przestêpstwa lub wykroczenia przy u¿yciu tego pojazdu,
! nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego, na zasadach okreœlonych w Kodeksie
postêpowania w sprawach o wykroczenia,
! przeprowadzania czynnoœci wyjaœniaj¹cych, wystêpowania do s¹du z wnioskiem o ukaranie, oskar¿ania przed s¹dem i wnoszenia œrodków odwo³awczych w trybie okreœlonym
w Kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia,
! stosowania œrodków przymusu bezpoœredniego: si³y fizycznej w postaci chwytów
obezw³adniaj¹cych oraz podobnych technik obrony, miotacza gazowego, pa³ki s³u¿bowej,
kajdanek i psa s³u¿bowego. W œciœle okreœlonych sytuacjach mo¿e siêgn¹æ po broñ paln¹.
Formacja liczy dziœ ok. 4 tys. funkcjonariuszy. Jednostk¹ organizacyjn¹ SOK jest Komenda
Stra¿y Ochrony Kolei, która jest zak³adem spó³ki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W sk³ad
Komendy SOK wchodzi 8 oddzia³ów okrêgowych SOK, które dzia³aj¹ w granicach
administracyjnych województw. Oddzia³om okrêgowym podlega 37 oddzia³ów rejonowych,
które z kolei nadzoruj¹ pracê kilkudziesiêciu placówek terenowych SOK. W strukturze
organizacyjnej Oddzia³u Okrêgowego SOK w Poznaniu znajduje siê jedyny, funkcjonuj¹cy od
roku 1945 do dziœ, Oœrodek Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów
S³u¿bowych w Zb¹szyniu (woj. wielkopolskie). To dziêki niemu funkcjonariuszy SOK wspiera
w patrolach 150 œwietnie wyszkolonych czworonogów.
Stra¿ Ochrony Kolei posiada równie¿ grupy operacyjno-interwencyjne do zadañ specjalnych.
Funkcjonariusze tych grup szkoleni s¹ przez instruktorów z pododdzia³ów antyterrorystycznych Policji w zakresie sztuk walki, technik interwencyjnych i strzelania. Niejednokrotnie
ju¿ udowodnili swoj¹ skutecznoœæ w dzia³aniach przeciwko z³odziejom mienia kolejowego
oraz pospolitym przestêpcom grasuj¹cym w poci¹gach.
W transporcie kolejowym krajów europejskich s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo
pasa¿erów i przewo¿onego mienia zajmuj¹ szczególn¹ pozycjê. Wynika to ze specyfiki ich
zadañ, do wykonania których potrzebne s¹ specjalistyczne formacje. W 1980 r. powo³ano
COLPOFER - miêdzynarodowe stowarzyszenie s³u¿b ochrony na kolejach, którego celem
jest wypracowanie wspólnej strategii bezpieczeñstwa na obszarach kolejowych. Czynnym
cz³onkiem COLPOFERU jest równie¿ Stra¿ Ochrony Kolei, która rozwija wspó³pracê
i prowadzi wspólne dzia³ania ze swoimi odpowiednikami z krajów UE i pañstwami spoza niej.
Przyk³adem takiej wspó³pracy mog¹ byæ wspólne s³u¿by prewencyjne naszych stra¿ników
z funkcjonariuszami S³u¿by Bezpieczeñstwa Deutsche Bahn AG w obrêbie przejœcia
granicznego Frankfurt nad Odr¹ - Rzepin.
Rok 2003 by³ dla funkcjonowania Stra¿y Ochrony Kolei niezwykle owocny. Formacja zosta³a
w znacz¹cy sposób doinwestowana w samochody s³u¿bowe (volkswageny transportery
i skody fabia), nowoczesn¹ broñ paln¹ (pistolety P-99 i PM-98) oraz funkcjonalne
umundurowanie. 15 kwietnia ub r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z 31 marca 2003 r. w sprawie okreœlenia wykroczeñ, za które funkcjonariusze SOK mog¹
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nak³adaæ grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowa¿nieñ. Nowe uregulowania prawne zwiêkszy³y uprawnienia stra¿ników kolejowych do
przeprowadzania czynnoœci wyjaœniaj¹cych, oskar¿ania przed s¹dem i wnoszenia œrodków
odwo³awczych, kierowania wniosków do s¹dów o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz
zatrzymywania i kontroli pojazdów samochodowych na obszarach kolejowych. Wszystkie te
dzia³ania œwiadcz¹, i¿ rola Stra¿y Ochrony Kolei w systemie zabezpieczania obszarów
kolejowych przed zagro¿eniem przestêpczoœci¹ jest niekwestionowana i systematycznie
roœnie. Roœnie równie¿ ranga i presti¿ funkcjonariusza SOK wœród innych s³u¿b
mundurowych.

Komenda Stra¿y Ochrony Kolei
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Sekretariat: +48 22 51-33-900, +48 22 32-370
Wydzia³ Operacyjno-Dyspozytorski: +48 22 51-33-424
Rzecznik prasowy: +48 22 51- 32-265, +48 600-083-809
fax: +48 22 51-33-637, +48 22 51-32-269*
e-mail: komenda.sok@pkp.com.pl

JEDNOSTKI WYKONAWCZE
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73 A
tel.: +48 22 52-44-162, +48 22 52-41-712*
+48 22 52-41-719*, +48 600-083-919*
fax: +48 22 52-44-157, +48 22 52-41-714*
e-mail: okod.warszawa@pkp.com.pl
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Lublinie
20-406 Lublin, ul. Dworcowa 7
tel.: +48 81 53-13-480, +48 81 53-15-435*
+48 81 53-13-482*, +48 600-083-929*
fax: +48 81 53-13-481, +48 81 531-16-45
e-mail: okod.lublin@pkp.com.pl
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Krakowie
31-504 Kraków, ul. Lubicz 14
tel.: +48 12 624-34-80, +48 12 624-11-97*
fax.: +48 12 624-58-82, +48 12 624-57-12*
e-mail: okod.krakow@pkp.com.pl
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Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Katowicach
40-202 Katowice, al. RoŸdzieñskiego 1
tel.: +48 32 257-64-80,
fax.: +48 32 257-64-89 tel./fax.: +48 32 257-65-86*
e-mail: okod.katowice@pkp.com.pl
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Gdañsku
80-958 Gdañsk, ul. Dyrekcyjna 2-4
tel.: +48 58 328-34-80, +48 58 328-16-80*
fax.: +48 58 328-34-81, +48 58 328-56-13*
e-mail: okod.gdansk@pkp.com.pl
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei we Wroc³awiu
50-525 Wroc³aw, ul. Joannitów 13
tel.: +48 71 369-34-80, +48 71 369-1382*
fax.: +48 71 369-12-17, +48 71 369-14-54*
e-mail: okod.wroclaw@pkp.com.pl
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Poznaniu
61-801 Poznañ, ul. Dworcowa 1
tel.: +48 61 86-31-480, +48 61 86-33-282*
fax.: +48 61 86-35-099 +48 61 86-33-272*
e-mail: okod.poznan@pkp.com.pl
Oddzia³ Okrêgowy Stra¿y Ochrony Kolei w Szczecinie
70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1
tel.: +48 91 441-57-80, +48 91 441-14-72*
fax.: +48 91 441-14-57, +48 91 441-44-44*
e-mail: okod.szczecin@pkp.com.pl

* kontakt ca³odobowy
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Centrum Kierowania Przewozami

Centrum Kierowania Przewozami jest zak³adem podleg³ym bezpoœrednio Centrali PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., dzia³aj¹cym na zasadach pe³nego wewnêtrznego rozrachunku
gospodarczego.
Podstawowe zadania Centrum Kierowania Przewozami to:
! nadzorowanie i kierowanie ruchem poci¹gów na liniach kolejowych zarz¹dzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
! sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ rozk³adu jazdy, który jest podstawowym planem pracy
Spó³ki, na liniach zarz¹dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
! organizowanie ruchu poci¹gów w przypadkach zak³óceñ procesu przewozowego,
! nadzorowanie pracy zak³adów linii kolejowych w zakresie wykonywania bie¿¹cych zadañ
eksploatacyjnych.
Komórkami organizacyjnymi Centrum Kierowania Przewozami s¹:
! Biuro i G³ówna Dyspozytura z siedzib¹ w Warszawie,
! Ekspozytury Kierowania Ruchem w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdañsku,
Wroc³awiu, Poznaniu i Szczecinie.

Organizowanie ruchu poci¹gów
W warunkach „normalnej”, codziennej eksploatacji, gdy na sieci dróg kolejowych nie
wystêpuj¹ zdarzenia w sposób istotny wp³ywaj¹ce na punktualnoœæ i regularnoœæ kursowania
poci¹gów, rol¹ Centrum Kierowania Przewozami jest nadzorowanie i œledzenie
przemieszczania siê poci¹gów zgodnie z rozk³adem jazdy oraz zapobieganie (w miarê
mo¿liwoœci) zjawiskom, które mog¹ wp³yn¹æ niekorzystnie na ten proces. Dyspozytorzy
utrzymuj¹ ci¹g³y kontakt z dy¿urnymi ruchu na posterunkach zapowiadawczych i kontroluj¹
wykonanie za³o¿onego rozk³adu jazdy. Na bie¿¹co analizuj¹ przyczyny powsta³ych opóŸnieñ
i wspó³pracuj¹c z dyspozyturami przewoŸników, podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu ich
wyeliminowanie.
Na sieci kolejowej maj¹ miejsce ró¿nego rodzaju zdarzenia, które negatywnie wp³ywaj¹ na
realizacjê rozk³adu jazdy poci¹gów. Przyczyny ich wystêpowania s¹ ró¿ne, np.: klêski
¿ywio³owe, awarie elementów infrastruktury technicznej, defekty œrodków trakcyjnych lub
taboru, kolizje na styku linii kolejowych z drogami ko³owymi oraz nierzadko kradzie¿e lub
dewastacje urz¹dzeñ rozmieszczonych wzd³u¿ linii kolejowych. Ró¿ne s¹ równie¿ ich
nastêpstwa. Najbardziej uci¹¿liwe, szczególnie dla podró¿nych korzystaj¹cych z us³ug kolei,
s¹ wydarzenia powoduj¹ce czasowe przerwy w ruchu poci¹gów. Wówczas zadaniem
dyspozytury jest taka organizacja ruchu, która zapewni zminimalizowanie skutków tych
zdarzeñ oraz przywrócenie realizacji procesu przewozowego zgodnie z planem pracy tj.
rozk³adem jazdy poci¹gów.
Szczególn¹ uwagê zwraca siê na bezpieczeñstwo podró¿nych korzystaj¹cych z transportu
kolejowego. Zale¿nie od rodzaju wydarzenia, przewidywanego czasu trwania przerwy w ruchu poci¹gów oraz uwzglêdniaj¹c czêstotliwoœæ kursowania poci¹gów i potok podró¿nych
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korzystaj¹cych z us³ug kolei na danej linii, dyspozytorzy G³ównej Dyspozytury w porozumieniu z dyspozytorami przewoŸników podejmuj¹ decyzje co do: przeprowadzenia
poci¹gów drogami okrê¿nymi, odwo³ania poci¹gów na czêœci lub na ca³ej d³ugoœci trasy
i zastosowania zastêpczej komunikacji autobusowej. Ponadto nadzoruj¹ przebieg prac
zwi¹zanych z przywróceniem przejezdnoœci zamkniêtego odcinka linii kolejowej.
W przypadkach doraŸnego, czasowego ograniczenia przepustowoœci linii kolejowej (np.
zamkniêcia jednego z torów szlakowych) rol¹ dyspozytorów jest w³aœciwa organizacja ruchu
poci¹gów zapewniaj¹ca mo¿liwie najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug przewozowych, tj. jak najmniejsze
odstêpstwa od obowi¹zuj¹cego rozk³adu jazdy. Ustalana jest kolejnoœæ jazdy poci¹gów po
czynnym torze. Uwzglêdniane s¹ przy tym pewne priorytety, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych
przepisów prowadzenia ruchu oraz zobowi¹zañ wobec przewoŸników wykonuj¹cych
przewozy zarówno pasa¿erskie jak i towarowe.

Przewóz przesy³ek nadzwyczajnych
Istotn¹ rolê odgrywa Centrum Kierowania Przewozami w procesie organizowania przewozu
przesy³ek nadzwyczajnych (z przekroczon¹ skrajni¹ ³adunkow¹, wyj¹tkowo ciê¿kich),
niebezpiecznych oraz wszystkich innych wymagaj¹cych indywidualnego trybu uzgadniania
i nadzorowania w czasie przewozu, zarówno w przewozach krajowych jak i miêdzynarodowych. W Biurze Centrum Kierowania Przewozami oraz w ka¿dej z oœmiu ekspozytur
funkcjonuj¹ stanowiska, które zajmuj¹ siê kompleksow¹ organizacj¹ przewozu przesy³ek
nadzwyczajnych. Wyspecjalizowani pracownicy Centrum przyjmuj¹ od przewoŸników
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wnioski na ustalenie warunków przewozu. Wspó³pracuj¹c z Biurami Centrali PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oddzia³ami regionalnymi oraz zak³adami linii kolejowych ustalaj¹, jak¹
drog¹ mo¿e byæ dokonany przewóz zg³oszonej przesy³ki, z jak¹ szybkoœci¹ i z zastosowaniem jakich kryteriów gwarantuj¹cych zarówno przesy³ce, jak i personelowi przewoŸnika
oraz zarz¹du kolei maksymalne bezpieczeñstwo w trakcie realizacji przewozu. Okreœlane s¹
równie¿ szacunkowe koszty, jakie poniesie przewoŸnik za realizacjê przewozu przesy³ki
nadzwyczajnej w ¿¹danej relacji. Pracownicy Centrum Kierowania Przewozami maj¹c na
uwadze dobro klientów staraj¹ siê, aby proces uzgadniania przewozów by³ mo¿liwie krótki.

Koordynacja zamkniêæ torowych
Bardzo du¿e znaczenie dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma utrzymanie parametrów linii
kolejowych w zakresie maksymalnych dopuszczalnych szybkoœci i nacisków na oœ na
mo¿liwie najwy¿szym poziomie. Wynika to z przynale¿noœci znacznej czêœci linii kolejowych
zarz¹dzanych przez PKP PLK S.A. do transeuropejskiej sieci dróg kolejowych oraz z wci¹¿
rosn¹cych wymagañ przewoŸników kolejowych. Wymaga to dokonywania prac
modernizacyjnych, utrzymaniowych i naprawczych wszystkich elementów infrastruktury
wchodz¹cych w sk³ad drogi kolejowej, a te nierozerwalnie wi¹¿¹ siê z d³ugoterminowymi
zamkniêciami torowymi.
W Centrum Kierowania Przewozami i jego jednostkach wykonawczych funkcjonuj¹
stanowiska ds. koordynacji zamkniêæ torowych. Koordynacja ta opiera siê w g³ównej mierze
na wspó³pracy z biurami Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe SA, g³ównie z Biurem Inwestycji,
Biurem Eksploatacji, Biurem Dróg Kolejowych i Biurem Automatyki i Telekomunikacji,
oddzia³ami regionalnymi Polskich Linii Kolejowych maj¹cymi w swych strukturach
organizacyjnych komórki konstrukcji rozk³adów jazdy, zak³adami linii kolejowych, innymi
spó³kami z grupy PKP oraz wykonawcami wszelkich robót naprawczych i modernizacyjnych.
Ma ona na celu wyeliminowanie, a je¿eli to niemo¿liwe, zminimalizowanie nastêpstw
wystêpuj¹cych w postaci opóŸnieñ poci¹gów, zmian tras przewozów czy te¿ odwo³ywania
poci¹gów. Praca zespo³u koordynuj¹cego zamkniêcia torowe bardzo korzystnie wp³ywa na
jakoœæ us³ug przewozowych œwiadczonych przez nasze przedsiêbiorstwo zarówno w ruchu
pasa¿erskim, jak i towarowym. Jego efektywnoœæ zale¿y od dobrej znajomoœci sytuacji
eksploatacyjnej, prawid³owego rozpoznania potrzeb i mo¿liwoœci wykonawców poszczególnych robót, a zatem od rzetelnoœci i terminowoœci informacji umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe
przeprowadzenie procesu koordynacji. Wszystkie prace modernizacyjne planowane s¹ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, takim, które umo¿liwia uwzglêdnienie ich w procesie
konstrukcji rocznego rozk³adu jazdy poci¹gów.
Plan prac modernizacyjnych i naprawczych wymagaj¹cych d³ugookresowych zamkniêæ
torowych stanowi Za³¹cznik Nr 5 do „Regulaminu przyznawania i korzystania z tras na
udostêpnianych liniach kolejowych”.

73

Wdra¿anie systemu SEPE
Wszelkie funkcje organizacyjne i dyspozytorskie, które s¹ realizowane przez Centrum Kierowania Przewozami wymagaj¹ zastosowania odpowiednich narzêdzi pracy. Podstawowym
narzêdziem stosowanym w bie¿¹cej pracy przez dyspozytorów G³ównej Dyspozytury
i Ekspozytur Kierowania Ruchem jest System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE).
G³ównym zadaniem Systemu jest bie¿¹ca rejestracja ruchu wszystkich poci¹gów i pojazdów
szynowych przewoŸników poruszaj¹cych siê po liniach kolejowych zarz¹dzanych przez PKP
PLK S.A. oraz wszystkich zdarzeñ towarzysz¹cych temu procesowi. Z bazy danych Systemu
tworzone s¹ statystyki niezbêdne dla udokumentowania pracy eksploatacyjnej. Zarz¹d PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podj¹³ decyzjê, ¿e System SEPE bêdzie stanowi³ jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, który jest planowany do wdro¿enia
w Spó³ce. Wymaga on jednak ci¹g³ego doskonalenia i dostosowania funkcji do potrzeb
zainteresowanych Biur Centrali PKP PLK S.A., oddzia³ów regionalnych i zak³adów linii
kolejowych. W tym celu w strukturach Centrum Kierowania Przewozami utworzono Wydzia³
Informatyki U¿ytkowej, którego zadaniem jest bie¿¹cy nadzór nad funkcjonowaniem Systemu
i dokonywanie zmian w oprogramowaniu wynikaj¹cych z rzeczywistego zapotrzebowania
u¿ytkowników, obecnych i przysz³ych. Korzystaniem z bazy systemu zainteresowane s¹
równie¿ spó³ki przewozowe z Grupy PKP.
Centrum Kierowania Przewozami prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do umieszczenia na liniach
kolejowych interfejsów umo¿liwiaj¹cych pozyskiwanie informacji o przemieszczaniu siê
poci¹gów z urz¹dzeñ przytorowych i przekazywanie ich do serwera Systemu. Zapewni to
rzetelnoœæ przetwarzanych informacji i mo¿liwoœæ wykorzystania ich do rozliczeñ z przewoŸnikami.
Planowane jest równie¿ utworzenie i zastosowanie w bie¿¹cej pracy Centrum Kierowania
Przewozami aplikacji wspomagaj¹cych planowanie i uzgadnianie warunków przewozu
przesy³ek nadzwyczajnych oraz planowanie i koordynacjê d³ugo i krótkoterminowych
zamkniêæ torowych.
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Wa¿ne wydarzenia w Spó³ce w 2003 r.

MARZEC

Uchwalenie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789).

KWIECIEÑ

! Wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
okreœlenia wykroczeñ, za które funkcjonariusze Stra¿y Ochrony Kolei s¹ uprawnieni do
nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego oraz zasad i sposobu wydawania
upowa¿nieñ.

MAJ

! Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Legnica - Wroc³aw - Opole. Zakoñczenie
kontraktu na roboty „Modernizacja 7 obiektów in¿ynieryjnych na odcinku Przecza - Lewin
Brzeski w projekcie PHARE PL 9908.03”.

CZERWIEC

! Zakoñczenie modernizacji stacji Mrozy.

LIPIEC

! Wystawa pn. „155 LAT KOLEI W POZNANIU I WIELKOPOLSCE” w Wielkopolskim
Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu.
! Kampania promocyjna "Szynobusy dla gmin" zorganizowana wspólnie przez PKP PLK S.A.
i Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej pod patronatem Ministra Œrodowiska
i Centrali PKP S.A. w celu promocji lokalnego transportu szynowego. Przez dwa tygodnie
objechaliœmy dooko³a Polskê promuj¹c nowoczesny transport pasa¿erski na ponad 70 stacjach i przystankach. Podbiliœmy t¹ kampani¹ serca pasa¿erów i lokalnych w³adz
samorz¹dowych!
! Przekazanie do eksploatacji stacji Opole Zachodnie i Lewin Brzeski oraz 7 obiektów
in¿ynieryjnych na szlaku Przecza - Lewin Brzeski finansowanych ze œrodków PHARE
w ramach modernizacji linii E30.
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WRZESIEÑ

! Wystawa pn. „155 LAT KOLEI W POZNANIU I WIELKOPOLSCE” na Dworcu PKP Poznañ
G³ówny,
! Konferencja miêdzynarodowa „Renesans kolei kluczem zrównowa¿onego rozwoju” zorganizowana wspólnie przez UIC, PKP S.A., PKP PLK S.A., CER, CNTK, SITK RP,
Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Celem konferencji by³a promocja znaczenia i roli kolei
w zaspokajaniu potrzeb transportowych zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju (art. 5
Konstytucji RP). Podczas konferencji zosta³ wypracowany i przyjêty dokument „7 kroków ku
zrównowa¿onemu transportowi w Polsce”,
! Wystawa „160 lat po³¹czenia kolejowego Berlin - Szczecin” obrazuj¹ca historiê i rozwój obu
miast,
! II Europejski Kongres Transportowy „Translog 2003” w Szczecinie zorganizowany przez
Uniwersytet Szczeciñski.

PA•DZIERNIK

! Konferencja w Malborku nt. wspó³pracy z przewoŸnikami korzystaj¹cymi z linii kolejowych
zarz¹dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
! Targi „Infrastruktura 2003” w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie,
! Otwarcie przystanku osobowego S³ubice,
! Miêdzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2003 w Gdañsku.

LISTOPAD

! Przyznanie CERTYFIKATU przez Firmê HEGENSCHEIDT MFD GMBH & Co. mieszcz¹c¹
siê w Erklenz (Niemcy) dla warsztatu napraw urz¹dzeñ do wkolejenia taboru, dzia³aj¹cym
w strukturze Zak³adu Linii Kolejowych w Rzeszowie w dowód uznania d³ugoletniej,
profesjonalnej i bezawaryjnej dzia³alnoœci tego warsztatu,
! IV Miêdzynarodowe Targi Railtec w Dortmundzie.

GRUDZIEÑ

! Otwarcie szlaku Miñsk Mazowiecki - Mrozy oraz stacji Mrozy.
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Zak³ad Maszyn Torowych w Krakowie

Maszyny Zak³adu Maszyn Torowych w Krakowie uczestniczy³y w g³ównych zadaniach
inwestycyjnych oraz utrzymaniowych PKP PLK S.A.
W okresie VII X.2003 r., Zak³ad jako Generalny Wykonawca realizowa³ zadanie inwestycyjne
na terenie Oddzia³u Regionalnego we Wroc³awiu na liniach 277, 751, 349 Opole - Wroc³aw.
Maszyny Zak³adu Maszyn Torowych w Krakowie wykona³y równie¿ zadania inwestycyjne
jako podwykonawca robót na nastêpuj¹cych lokalizacjach:
! Linia nr 131 (na terenie Oddzia³u Regionalnego w Katowicach, odcinek: Chorzów Batory Tczew)
! Linia nr 062 (na terenie Oddzia³u Regionalnego w Krakowie, odcinek: Tunel - Sosnowiec)
! Linia nr 824 (na terenie Oddzia³u Regionalnego w Poznaniu, odcinek: Poznañ - Staro³êkaPokrzywno)
! Linia nr 007 (na terenie Oddzia³u Regionalnego w Lublinie, odcinek: Pu³awy Azory Zarzeka)
! Linia nr 351 (na terenie Oddzia³u Regionalnego w Szczecinie, odcinek Drawski M³yn Krzy¿).
! Linia nr 008 ( na terenie Oddzia³u Regionalnego w Warszawie, odcinek:Piaseczno Czachówek)
Praca maszyn wysokowydajnych w Polsce
Nazwa maszyny

Wykonanie [w mb/ j.r * ]

Poci¹g do zautomatyzowanej wymiany nawierzchni P-93/01
Poci¹g do naprawy podtorza AHM-800 R

96 032
9 000

Oczyszczarka t³ucznia OT-800/03

30 402

Oczyszczarka t³ucznia OT-800/04

32 224

Oczyszczarka t³ucznia RM-80

50 698

Uniwersalna podbijarka UNIMAT nr 943

42 096 / 465 *

Uniwersalna podbijarka UNIMAT nr 947

57 640 / 501 *

Stabilizator dynamiczny DGS-62N

263 032

Zgarniarka t³ucznia ZTU-300

435 090

Podbijarka torowa CSM

169 650

Razem

1 185 864 / 966

* metry bie¿¹ce / jednostki rozjazdowe

Maszyna do wymiany podtorza AHM 800R wykona³a modernizacjê podtorza na odcinku
Mienia - Mrozy (korytarz E-20).
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Dziêki podpisanym kontraktom miêdzynarodowym przez Zarz¹d PKP PLK S.A. z niemieckimi
firmami Spitzke oraz Schweerbau poci¹gi automatycznej wymiany nawierzchni P-93 nr 02
oraz P-95 nr 03 wraz z obs³ug¹ operatorsk¹ uczestniczy³y równie¿ jako podwykonawca
w pracach modernizacyjnych na kolejach niemieckich, holenderskich oraz w Luksemburgu.

Praca maszyn wysokowydajnych poza granicami kraju
Nazwa maszyny

Wykonanie [w mb]

Poci¹g do zautomatyzowanej wymiany nawierzchni P-93/02

89 913

Poci¹g do zautomatyzowanej wymiany nawierzchni P-95/03

70 089

Razem

160 002

Praca, ta oprócz charakteru komercyjnego, mia³a równie¿ znaczenie szkoleniowe. Zdobyte
doœwiadczenie i umiejêtnoœci zostan¹ wykorzystane na kolejach polskich. Praca w tych
krajach ze wzglêdu na obci¹¿enie ruchem odbywa³a siê g³ównie w okresie weekendów oraz
w nocy.
Praca poci¹gów P-93 i P-95 zosta³a zauwa¿ona w Niemczech, lokalna prasa niemiecka
bardzo pochlebnie wyra¿a³a siê o pracowitoœci, solidnoœci i wydajnoœci naszych pracowników.
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36

W Zgrzewalniach Szyn w Skar¿ysku-Kamiennej, Kêdzierzynie-KoŸlu i Bydgoszczy zgrzano
³¹cznie 614 km 564 mb., przewa¿nie na odcinki 210 m, przystosowane swoimi parametrami
do prêdkoœci 160 km/h .
Proces technologiczny zgrzewania szyn pozwala na wykonanie zgrzein szyn do prêdkoœci
250 km/h i w miarê dostosowywania linii kolejowych do wysokich prêdkoœci bêdzie
sukcesywnie stosowany.
Zak³ad Maszyn Torowych jest równie¿ dostawc¹ szyn d³ugich dla warszawskiego metra.
W 2003 roku zosta³ podpisany kontrakt na dostawê z Firmy Plasser&Theurer z Austrii 18 szt.
transporterów samowy³adowczych MFS100. Kontrakt zak³ada wykonanie podzespo³ów
i czêœci a tak¿e ostateczny monta¿ w Zak³adzie Maszyn Torowych w Krakowie.
Pierwszy transporter samowy³adowczy MFS100 nr 01 zosta³ zbudowany i przekazany do
eksploatacji w 28.11.2003 roku.
Produkcja i monta¿ odbywa siê w Warsztatach Remontowo-Produkcyjnych nr 01 w Krakowie
i nr 02 w Idzikowicach ko³o Opoczna.

W sezonie remontowym w Warsztatach Remontowo-Produkcyjnych nr 01 w Krakowie i nr 02
w Idzikowicach ko³o Opoczna wykonywane s¹ naprawy g³ówne, œrednie i bie¿¹ce
poszerzone maszyn w³asnych a tak¿e komercyjnie maszyn eksploatowanych w Spó³kach
Utrzymaniowych DOM Poznañ; ZNI Warszawa; ZNI Radom.
W 2003 roku w Wydziale Badañ i Analiz Stanu Torów w Warszawie prowadzone by³y na
potrzeby w³asne PLK oraz spó³ek naprawy infrastruktury pomiary wagonami defektoskopowymi oraz szkolenia z zakresu spawalnictwa.
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Dane teleadresowe

Komórka organizacyjna

Telefon

Fax

e-mail

Prezes Zarz¹du Naczelny Dyrektor
Cz³onek Zarz¹du,
Z-ca Naczelnego Dyrektora
ds. Techniki i Rozwoju
Cz³onek Zarz¹du,
Z-ca Naczelnego Dyrektora
ds. Jakoœci Produktu i Sprzeda¿y
Cz³onek Zarz¹du,
Z-ca Naczelnego Dyrektora
ds. Finansowych i Ekonomicznych
Cz³onek Zarz¹du,
Z-ca Naczelnego Dyrektora
ds. Pracowniczych i Administracyjnych
Cz³onek Zarz¹du,
Z-ca Naczelnego Dyrektora
ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹

0-22 5132000

0-22 5133943

t.augustowski@pkp.com.pl

0-22 5132001

0-22 5132838

j.stirmer@pkp.com.pl

0-22 5132002

0-22 5133334

g.siewiera@pkp.com.pl

0-22 5132004

0-22 5133943

m.paw³owski@pkp.com.pl

0-22 5132003

0-22 5133334

a.krawczyk@pkp.com.pl

0-22 5133008

0-22 5132838

g.liberadzka@pkp.com.pl

0-22 5132338
0-22 5132020
0-22 5133420
0-22 5132090
0-22 5132080
0-22 5132010
0-22 5132040
0-22 5132060
0-22 5132050
0-22 6189389
0-22 5132070
0-22 8187493
0-22 5133326
0-22 5132030
0-22 6187213

0-22 5132334
0-22 5132212
0-22 5132089
0-22 5132809
0-225132696
0-22 5132476
0-22 5133496

m.dziurla@pkp.com.pl
b.mikolajczyk@pkp.com.pl
iekwar@pkp.com.pl
j.sikorska@pkp.com.pl
iiwwar@pkp.com.pl
iirwar@pkp.com.pl
b. filipowicz@pkp.com.pl

0-22 5133369

z.szewczyk@pkp.com.pl

0-22 5133050

m.augusciuk@pkp.com.pl

0-22 5132399
0-22 5132804

b.pekala@pkp.com.pl
n.kowalczyk@pkp.com.pl

0-22 5133055
0-81 5315847
0-22 5133588
0-61 8631394
0-22 5132290
0-81 5311587
0-22 5133394

k.chodak@pkp.com.pl
ikk@pkp.com.pl
j_martynski@pkp.com.pl
j.lowigus@pkp.com.pl
m.urban@pkp.com.pl
u.michajlow@pkp.com.pl
j.groszkowska@pkp.com.pl

0-22 5132318
0-22 51333040

k.burcon@pkp.com.pl
k.cegielka@pkp.com.pl

0-22 5133002

k.lancucki@pkp.com.pl

Biuro Organizacji i Promocji
Biuro Spraw Pracowniczych
Biuro Ekonomiczne
Biuro Rachunkowoœci i Finansów
Biuro Inwestycji
Biuro Eksploatacji
Biuro Dróg Kolejowych
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
Biuro Energetyki
Biuro Logistyki
Biuro Sprzeda¿y Produktu
Biuro Strategii, Rozwoju
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Biuro Kontroli Wewnêtrznej
Zespó³ Radców Prawnych
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Biuro Funduszy i Ochrony Œrodowiska
Biuro Planowania Kryzysowego
Biuro Ratownictwa Technicznego i Ochrony
Przeciwpo¿arowej
G³ówny Inspektorat Bezpieczeñstwa
i Higieny Pracy
Rzecznik Prasowy

0-22 5133437
0-81 5315433
0-22 5133377
0-61 8631390
0-81 5315736
0-22 5133390
0-22 8188401
0-22 5133821
0-22 5133323
0-22 5133324
0-22 5132200
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Oddzia³ Regionalny Warszawa
Zak³ad Linii Kolejowych Warszawa
Zak³ad Linii Kolejowych Siedlce
Zak³ad Linii Kolejowych Bia³ystok
Zak³ad Linii Kolejowych £ódŸ

0-22 5132150
0-22 5133300
0-25 6433300
0-85 6511996 w. 340
0-42 6645340

0-22 5132154
0-22 5133511
0-25 6433329
0-85 6518042
0-42 6645207

irus-wawa@pkp.com.pl

Oddzia³ Regionalny Lublin
Zak³ad Linii Kolejowych Lublin
Zak³ad Linii Kolejowych Kielce
Zak³ad Linii Kolejowych Skar¿ysko-Kam.

0-81 5313300
0-81 5313340
0-41 3660171
0-41 2514010

0-81 5313607
0-81 5313490
0-41 3669568
0-41 2514492

irus.lublin@pkp.com.pl

Oddzia³ Regionalny Kraków
Zak³ad Linii Kolejowych Kraków
Zak³ad Linii Kolejowych Rzeszów
Zak³ad Linii Kolejowych Nowy S¹cz

0-12 6243308
0-12 6245807
0-17 8525081
0-18 4420603

0-12 6241540
0-12 6245809
0-17 8525081
0-18 4420603

ir.krakow@pkp.com.pl

Oddzia³ Regionalny Katowice
Zak³ad Linii Kolejowych Katowice
Zak³ad Linii Kolejowych Gliwice
Zak³ad Linii Kolejowych Czêstochowa
Zak³ad Linii Kolejowych Tarnowskie Góry

0-32 2576300
0-32 2575540
0-32 2377340
0-34 3605230
0-32 2854811

0-32 2576305
irus.katowice@pkp.com.pl
0-32 2576406
0-32 2377543
0-34 3605240
0-32 2852251 w. 424

Oddzia³ Regionalny Gdañsk
Zak³ad Linii Kolejowych Gdynia
Zak³ad Linii Kolejowych Olsztyn
Zak³ad Linii Kolejowych Toruñ
Zak³ad Linii Kolejowych Bydgoszcz

0-58 3283300
0-58 6283300
0-89 5385340
0-56 6213340
0-52 3273340

0-58 3285900
0-58 6283120
0-89 5385557
0-56 6213040
0-52 3273562

j.zaleska@pkp.com.p

Odzia³ Regionalny Wroc³aw
Zak³ad Linii Kolejowych Wroc³aw
Zak³ad Linii Kolejowych Opole
Zak³ad Linii Kolejowych Wa³brzych

0-71 3693300
0-71 3694300
0-77 4521340
0-74 8474340

0-71 3695995
0-71 3694310
0-77 4418541
0-74 8474353

b.polinski@pkp.wroc.pl

Oddzia³ Regionalny Poznañ
Zak³ad Linii Kolejowych Poznañ
Zak³ad Linii Kolejowych Ostrów Wielkopolski
Zak³ad Linii Kolejowych Zielona Góra

0-61 8632300
0-61 8631300
0-61 7363340
0-68 3289300

0-61 8632370
0-61 8631796
0-61 7363267
0-68 3256906

irus.poznan@pkp.com.pl

Odzia³ Regionalny Szczecin
Zak³ad Linii Kolejowych Szczecin
Zak³ad Linii Kolejowych Koszalin
Zak³ad Linii Kolejowych Gorzów Wlkp.

0-91 4413300
0-91 4415550
0-94 3424047 w. 382
0-95 7203023

0-91 4411800
a.lepak@pkp.com.pl
0-91 4415409
0-94 3424047 w. 314
0-95 7203260

Zak³ad Maszyn Torowych
Centrum Kierowania Przewozami
Stra¿ Ochrony Kolei

0-12 6454794
0-22 5132317
0-22 5133900

0-12 6454794
0-22 5132359
0-22 5133637
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z_marzec@pkp.com.pl
j.nowak@pkp.com.pl
sok.komenda@pkp.com.pl

Zarz¹d

Centrala

Oddzia³y

Zak³ady
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Zak³ad
Linii Kolejowych
w Lublinie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Kielcach

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Skar¿ysku Kam.

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Warszawie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w £odzi

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Bia³ymstoku

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Siedlcach

Oddzia³
Regionalny
w Lublinie

Oddzia³
Regionalny
w Warszawie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Nowym S¹czu

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Rzeszowie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Krakowie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Tarnowskich G.

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Czêstochowie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Gliwicach

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Katowicach

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Bydgoszczy

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Toruniu

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Olsztynie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Gdañsku

Oddzia³
Regionalny
w Gdañsku

BiuroFunduszy
i Ochrony Œrodowiska

Biuro
Logistyki

Biuro
Ekonomiczne

Oddzia³
Regionalny
we Wroc³awiu

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Wa³brzychu

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Opolu

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Zielonej Górze

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Ostrowie Wlkp.

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Poznaniu

Oddzia³
Regionalny
w Poznaniu

Asystent Zarz¹du

Rzecznik Prasowy

Biuro
Organizacji i Promocji

Zespó³
Radców Prawnych

Biuro
Spraw Pracowniczych

Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. pracowniczych i adminstrac.

Zak³ad
Linii Kolejowych
we Wroc³awiu

Biuro
Rachunkowoœci i Finansów

Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. finansowych i ekonomicznych

Oddzia³
Regionalny
w Katowicach

Biuro
Ratownictwa Technicznego
i Ochrony Przeciwpo¿arowej

Biuro
Inwestycji

Oddzia³
Regionalny
w Krakowie

Biuro
Sprzeda¿y Produktu

Biuro
Automatyki i Telekomunikacji

Biuro
Energetyki

Biuro
Eksploatacji

Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. jakoœci produktu i sprzeda¿y

Biuro
Dróg Kolejowych

Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. techniki i rozwoju

Prezes Zarz¹du
Naczelny Dyrektor
Centrali Spó³ki

Struktura organizacyjna spó³ki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Koszalinie

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Gorzowie Wlkp.

Zak³ad
Linii Kolejowych
w Szczecinie

Oddzia³
Regionalny
w Szczecinie

Komenda
Stra¿y Ochrony Kolei
w Warszawie

Centrum Kierowania
Przewozami
w Warszawie

Zak³ad Maszyn
Torowych
w Krakowie

Zespó³ Audytorów Wewnêtrznych

G³ówny Inspektorat BHP

Biuro
Ochrony Informacji Niejawnych

Biuro
Planowania Kryzysowego

Biuro
Kontroli Wewnêtrznej

Biuro Strategii, Rozwoju
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej

Cz³onek Zarz¹du
Zastêpca Naczelnego Dyrektora
ds. wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹
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PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

PKP Cargo S.A.

PKP Szybka Kolej
Miejska w
Trójmieœcie Sp. z o.o.

PKP Intercity
Sp. z o.o.

PKP Przewozy
Regionalne Sp. z o.o.

PKP Warszawska
Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o.

PKP S.A. Oddzia³
Kolejowa
Medycyna Pracy

PKP Informatyka
Sp. z o.o.

Telekomunikacja
Kolejowa Sp. z o.o.

PKP Energetyka
Sp. z o.o.

CENTRALA
PKP S.A.

ZARZAD PKP S.A.

RADA NADZORCZA
PKP S.A.

Ferpol
Sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa
Sp. z o.o.

Spó³ki Remontowe

Przedstawicielstwa
PKP S.A. za granic¹

Struktura organizacyjna Grupy PKP

Inne spó³ki zale¿ne
z 50 - 100%
udzialem PKP

Farmacja Kolejowa
Sp. z o.o.

CS Szkolenie
i Doradztwo
Sp. z o.o.

