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Łukasz Nowak
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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie wystąpienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 12 października br. w sprawie 
uruchomienia pociągów użyteczności publicznej kategorii TLK w relacji Warszawa – Busko Zdrój, 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Na wstępie bardzo dziękuję za przekazane spostrzeżenia oraz zainteresowanie sprawą. Podkreślam, 
że wszelkie zgłoszenia pasażerów oraz innych partnerów społecznych działających na rzecz rozwoju 
transportu kolejowego w Polsce są dla Ministerstwa Infrastruktury cennymi informacjami dotyczącymi 
funkcjonowania runku kolejowego i wskazówkami możliwymi do wykorzystania w ramach bieżącej pracy 
resortu, w szczególności w kontekście systemowych działań na rzecz poprawy jakości przewozów 
kolejowych.

Informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1043 i 1378) zarządca infrastruktury kolejowej, czyli spółka PKP „Polskie Linie Kolejowe” S.A., 
na podstawie wniosków przewoźników o przydzielenie tras pociągów opracowuje roczny rozkład jazdy. Na 
obecnym etapie prac nad przyszłym rozkładem jazdy nie ma możliwości wprowadzania zmian i modyfikacji 
wypracowanego kształtu oferty przewozowej. Zgodnie z Regulaminem Sieci 2020/2021 (dostępnym na 
stronie internetowej zarządcy infrastruktury www.plk-sa.pl) termin opracowania przez zarządcę projektu 
rocznego rozkładu jazdy upłynął w dniu 14 września 2020 r.

Ponadto wyjaśniam, że głównym założeniem przy tworzeniu oferty dalekobieżnych przewozów kolejowych 
jest zapewnienie połączeń pomiędzy głównymi węzłami komunikacyjnymi w kraju. Dlatego też, przy 
opracowywaniu rocznych rozkładów jazdy, bierze się pod uwagę takie aspekty, jak konieczność zapewnienia 
bezpośrednich połączeń miast wojewódzkich ze stolicą kraju czy umożliwienia zwiększenia mobilności 
społecznej z jednoczesnym uwzględnieniem wielkości i struktury popytu przewozowego na danej linii 
kolejowej z podziałem na pory dnia, tygodnia i roku.

Podkreślam również, że minister właściwy do spraw transportu, jako ustawowy organizator kolejowych 
połączeń międzywojewódzkich, zamawia na podstawie umowy pasażerskie połączenia kolejowe 
o charakterze usług publicznych w oparciu o wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich 
i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 874). 
Organizator zobligowany jest planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, czyli 
tzw. „Planem transportowym”, określającym trasy stanowiące sieć połączeń międzywojewódzkich 
i międzynarodowych, na których priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej dalekobieżnej oferty 
przewozowej. Zatem działania ministra właściwego do spraw transportu są skorelowane z dążeniem 
do realizacji „Planu transportowego”, w którym linia kolejowa nr 73 nie jest ujęta.
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Ze względu na to, że nie jest możliwe objęcie przewozami międzywojewódzkimi całej sieci kolejowej, wiele 
odcinków i punktów tej sieci należy włączyć do przewozów międzywojewódzkich pośrednio, poprzez ich 
skomunikowanie z pociągami uruchamianymi przez władze na szczebla województw. Ze względu na 
hierarchiczny układ systemu planowania publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, 
organizatorzy szczebla samorządowego powinni skomunikować swoją ofertę z pociągami zamawianymi 
przez Ministra.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest wystąpienie do organizatora publicznego transportu zbiorowego 
w obrębie województwa świętokrzyskiego o dopasowanie oferty regionalnej do potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców i w miarę możliwości skomunikowanie oferty regionalnej z ofertą międzywojewódzką.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jakub Kapturzak

Zastępca Dyrektora
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