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LIBERALIZACJA RYNKU -LIBERALIZACJA RYNKU -
szansa czy upadekszansa czy upadek

Polskiej Kolei PasaPolskiej Kolei Pasazzerskiej?erskiej?



AgendaAgenda
•• Kluczowe wytyczne III PakietuKluczowe wytyczne III Pakietu

Kolejowego.Kolejowego.
•• RozwRozwóój kolei w Europie na przykj kolei w Europie na przykll adzieadzie

Hiszpanii.Hiszpanii.
•• RozwRozwóój Polskiej Kolei Pasaj Polskiej Kolei Pasazzerskiej erskiej –– bli blizzejej

do Hiszpanii czy Brazylii?do Hiszpanii czy Brazylii?
•• GGllóówne wyzwania dla pasawne wyzwania dla pasazzerskiego rynkuerskiego rynku

kolejowego w Polsce.kolejowego w Polsce.
•• QuestionsQuestions & & Answers Answers



1. Liberalizacja pasa1. Liberalizacja pasazzerskiego rynku kolejowego erskiego rynku kolejowego –– przewozy przewozy
mimieedzynarodowe z modzynarodowe z mozzliwoliwossciciaa kabota kabotazzu.u.

2. Zwalczanie dzia2. Zwalczanie dziall aann nieuczciwej konkurencji. nieuczciwej konkurencji.
3. Wprowadzenie regulacji prawnych przez pa3. Wprowadzenie regulacji prawnych przez pannstwastwa

czczll onkowskie w zakresie organizowania przewozonkowskie w zakresie organizowania przewozóów, m.w, m.inin.:.:
•• kontrakty PSC,kontrakty PSC,
•• rekompensata,rekompensata,

ponadto:ponadto:
zdecydowana polityka Unii Europejskiej w zakresiezdecydowana polityka Unii Europejskiej w zakresie

zrzróównowawnowazzenia transportu enia transportu oraz zapewnienia mobilnooraz zapewnienia mobilnosscici
obywateliobywateli

Kluczowe wytyczne III Pakietu KolejowegoKluczowe wytyczne III Pakietu Kolejowego



RozwRozwóój kolei pasaj kolei pasazzerskiej w Europieerskiej w Europie
––HiszpaniaHiszpania

RozwRozwóój kolei pasaj kolei pasazzerskiej               lokomotywaerskiej               lokomotywa
gospodarki:gospodarki:
szybkoszybkoscsc  –– nowoczesne technologie nowoczesne technologie
bezpieczebezpieczennstwo stwo –– spadek kosz spadek koszóów zewnw zewneetrznychtrznych
„„green mobilitygreen mobility””
rozwrozwóój przemysj przemysll u okou okoll o kolejowegoo kolejowego

Nowoczesna podaNowoczesna podazz          zdecydowany wzrost          zdecydowany wzrost
liczby pasaliczby pasazzereróóww



RozwRozwóój kolei pasaj kolei pasazzerskiej w Europie erskiej w Europie ––
Hiszpania (%)Hiszpania (%)



Polska Kolej PasaPolska Kolej Pasazzerska erska –– wzorzec wzorzec
Hiszpania czy Brazylia?Hiszpania czy Brazylia?

0

10

20

30

40

50

60

1990 1995 2005 2006 2007

Ud
zia
ł %

Lata

Poszczególne rodzaje transportu – udział % (wg paskm)

Transport 
samochodowy

Transport 
kolejowy

Transport 
lotniczy

Rynek pasazerski w Polsce w 2007r wyniósl 58 509 mln paskm:
•jedynie 57,7% z 1990r;
•jednoczesnie  od 2005r odnotowujemy nieznaczny wzrost (4,5%)



Polska Kolej PasaPolska Kolej Pasazzerska dzierska dziss    ––
monopol czy liberalizacja?monopol czy liberalizacja?

Kolejowy rynek pasazerski w Polsce – 272 mln pas (2007r):

• Grupa PKP:  PKP Intercity oraz Szybka Kolej Miejska w Trójmiescie
(95 mln pasazerów)

• pozostala czesc rynku (65%) - przewoznicy
niezalezni od Grupy PKP: samorzadowe
Przewozy Regionalne (167 mln pas), Koleje
Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa,
PCC Arriva (kujawsko- pomorskie),
warszawska Szybka Kolej Miejska oraz
Koleje Dolnoslaskie (lacznie 177 mln
pasazerów w 2007).



Polska Kolej PasaPolska Kolej Pasazzerska erska ––
poziom inwestycjipoziom inwestycji

Dywersyfikacja inwestycji strategicznych a zrDywersyfikacja inwestycji strategicznych a zróównowawnowazzenieenie
transportu (na przyktransportu (na przykll adzieadzie POIi POIiSS 2007-2013) 2007-2013)

1. Ca1. Call kowita wartokowita wartoscsc inwestycji  inwestycji 37,637,6 mld mld EUR  EUR (100%):(100%):
    27,927,9 mld mld EUR wk EUR wkll ad unijny  ad unijny       9,7     9,7 mld mld EUR  EUR ssrodkirodki

krajowekrajowe
2. Transport 2. Transport 2626 mld mld EUR  EUR (71%):(71%):

75% wk75% wkll ad unijnyad unijny      25%      25% ssrodki krajowerodki krajowe
OOss priorytetowa: priorytetowa:

VI. Drogowa i lotnicza TEN-T VI. Drogowa i lotnicza TEN-T 40%40%
VII. KolejVII. Kolej 46%46%
VIII. BezpieczeVIII. Bezpieczennstwo transportu stwo transportu 13%13%

Ponadto:Ponadto:
„„green mobilitygreen mobility”” i porozumienie KIOTO  i porozumienie KIOTO –– Ramowa Ramowa

konwencja Narodkonwencja Narodóów Zjednoczonych, w tym Polski  ww Zjednoczonych, w tym Polski  w
sprawie zmian klimatycznych sprawie zmian klimatycznych (m.(m.inin. redukcja emisji CO2). redukcja emisji CO2)..



DDllugofalowa strategia inwestycyjna Paugofalowa strategia inwestycyjna Pannstwa:stwa:
modernizacja linii kolejowychmodernizacja linii kolejowych
nowoczesny tabornowoczesny tabor
odbudowa dworcodbudowa dworcóów kolejowych.w kolejowych.

GGll óówne wyzwania dla pasawne wyzwania dla pasazzerskiegoerskiego
rynku kolejowego w Polscerynku kolejowego w Polsce

•• Wprowadzenie regulacji prawnych w zakresieWprowadzenie regulacji prawnych w zakresie
konkurencyjnokonkurencyjnossci na rynku pasaci na rynku pasazzerskimerskim

•• Stworzenie jednoznacznych kompetencjiStworzenie jednoznacznych kompetencji
Instytucji: Instytucji: „„Regulator Rynku KolejowegoRegulator Rynku Kolejowego””
(UTK?).(UTK?).
DDllugoterminowa polityka okreugoterminowa polityka okresslajlajaaca zasadyca zasady
dostdosteepu do linii kolejowych.pu do linii kolejowych.

UporzUporzaadkowaniedkowanie
rynkurynku

WzmacnianieWzmacnianie
konkurencyjnokonkurencyjnosscici

polskiej koleipolskiej kolei

III PakietIII Pakiet
KolejowyKolejowy
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