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Pandemia koronawirusa zamknęła ludzi w domach i biurach, a spotkania 
biznesowe przeniosła do rzeczywistości wirtualnej. W 2020 roku wiele flagowych 
konferencji i szkoleń organizowanych przez Zespół Doradców Gospodarczych 
TOR odbyło się w formule online.

Dziesiąty Kongres Kolejowy, najważniejsze cykliczne wydarzenie dla 
przedstawicieli branży kolejowej, w 2020 roku odbył się w wyłącznie online.

Dla wygody uczestników program podzielony został na 3 dni:

•	 18	listopada:	KOLEJ	W	NOWEJ	RZECZYWISTOŚCI
• 19 listopada: INFRASTRUTKTURA I KLIMAT
•	 20	listopada:	PRZYSZŁOŚĆ	PRZEWOZÓW	KOLEJOWYCH

Organizatorzy:
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Branża kolejowa w obliczu pandemii

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

Nowe prawo zamówień publicznych. 
Szanse i zagrożenia dla branży kolejowej

Czy zero-emisyjność może wpłynąć na renesans kolei?

Kolej a klimat – kierunki rozwoju sektora

Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?

Szczegółowe tematy debat  
i wystąpień:



Jak przejść przez pandemię i dalej rozwijać kolej?

Wyzwania związane z pandemią nie mogą odciągać uwagi od inwestycji w tabor 
i infrastrukturę transportu zbiorowego oraz od tworzenia korzystnych dla niego 
warunków prawnych. Rządzący powinni wprowadzać zmiany prawne w bardziej 
przemyślany i przejrzysty sposób oraz z większym wyprzedzeniem, niż czynili to do 
tej pory – to wnioski z pierwszej debaty Kongresu Kolejowego 2020.

Od początku pandemii priorytetem spółki było zabezpieczenie pracowników przed 
zachorowaniem oraz utrzymanie ciągłości działania – podkreślił Prezes zarządu 
PKP Energetyka SA Wojciech Orzech. PKP Energetyka realizuje też nadal ambitny 
program inwestycyjny. – Zainwestujemy w tym roku więcej, niż średnia z ostatnich 
10 lat – podkreślił prezes.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel omówił wymuszone przez pandemię zmiany 
organizacyjne w procesie inwestycyjnym. Te z nich, które sprawdziły się w 
praktyce – jak zdalne odbiory urządzeń SRK oraz cząstkowe odbiory na placach 
budowy – zostaną wprowadzone w życie już na stałe.– Zakończyliśmy inwestycje 
o łącznej wartości 16 mld zł. Ok. 50 mln zł to wartość tych przedsięwzięć, które są 
już realizowane na placach budowy. Dla pozostałych zadań niebawem ogłosimy 
przetargi, tak by do połowy przyszłego roku wszystkie były już co najmniej na 
końcowym etapie postępowania – dodał prezes PKP PLK.

Członek zarządu PKP SA Andrzej Olszewski podkreślił, że to jego spółka 
koordynowała wszystkie zabezpieczenia dla podróżnych, wprowadzane na własną 
rękę przez przewoźników i inne podmioty. – Pandemia pokazała, że kolej to jeden 
organizm – stwierdził. PKP SA wydzieliły na kilkudziesięciu dworcach izolatoria dla 

#KK2020



osób podejrzewanych o zakażenie oraz dezynfekowały całe dworce i fragmenty 
prowadzących do nich dróg. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje, 
że w tym roku pociągi przewiozą w Polsce o ok. 130 mln pasażerów mniej. 
Znaczące spadki mają jednak miejsce we wszystkich krajach – przytoczył 
dane Olszewski. Sytuacja w grudniu i dalsze zmiany statystyk przewozowych 
pozostają niewiadomymi. – Najważniejsze, by po zakończeniu epidemii 
łańcuchy dostaw i pasażerowie mogli powrócić już bez ograniczeń. Dopóki 
to nie nastąpi, należy jednak utrzymać zaplanowane programy inwestycyjne – 
przekonywał Olszewski.

Prezes zarządu PKP IC Marek Chraniuk przypomniał optymizm, panujący w 
spółce oraz w całej branży na początku roku. Frekwencja w 2020 r. miała 
przekroczyć 50 mln pasażerów. W marcu, wobec wprowadzenia lockdownu 
i upowszechnienia pracy zdalnej, przewoźnik nagle stracił jednak większość 
pasażerów. Zarząd spółki musiał brać pod uwagę czynniki ekonomiczne, 
nie zrywając jednak ciągów komunikacyjnych. – Nie wykluczyliśmy 
żadnych miejscowości. Staraliśmy się, by nasze pociągi docierały w każdy 
zakątek Polski. Nie zapomnieliśmy też o pasażerach pozostających za 
granicą. Gdy stało się możliwe wznowienie pierwszych pociągów EIP oraz 
międzynarodowych, PKP IC były do tego gotowe. Choć nowe obostrzenia znów 
utrudniły działalność przewoźników, przewoźnik – według prezesa – nadal 
działa sprawnie. Spółka nie rezygnuje z zaplanowanych inwestycji.

Inwestycje będą kontynuowane

Optymistyczną ocenę perspektyw kolei oraz jej roli w walce z pandemią 
zaprezentował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. – Od początku 
robimy, co możemy – zapewnił. W przewozach towarowych dużym 
utrudnieniem było zamknięcie na pewien czas granic wewnątrz strefy 
Schengen, jednak dzięki wysiłkowi wielu pracowników udało się utrzymać 
łańcuchy logistyczne. – Nie tylko lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy służby 
mundurowe, ale i kolejarze są na pierwszej linii walki – podkreślił wiceminister.



Pandemia nie doprowadziła do zahamowania inwestycji w infrastrukturę 
kolejową. – Nie pozwolimy, by ograniczenia dotknęły procesów 
inwestycyjnych – tak w infrastrukturę, jak i w tabor. Pandemia się skończy  
– i trzeba będzie nadal zabiegać, by polska kolej zapewniała najlepszą możliwą 
ofertę – zaznaczył Bittel. Przyznał, że nowa unijna perspektywa budżetowa, do 
której trwają przygotowania, z powodu nowych mechanizmów oraz ogromnej 
luki finansowej będzie bardzo wymagająca. – Potrzebna będzie determinacja 
i dużo siły. Chcemy, by obniżenie stawek można było finansować z unijnego 
Programu Odbudowy. Na razie KE jest raczej niechętna takiemu rozwiązaniu – 
stwierdził..

Nie zniechęcajmy pasażerów

Przewodniczący Railway Business Forum i prezes Zarządu Zespołu Doradców 
Gospodarczych TOR Adrian Furgalski apelował by nie zniechęcać pasażerów. 
Ocenił, że działania organów państwa mogłyby być sprawniejsze, gdyby nie 
wieloletnie zaniedbania inwestycyjne m. in. w Sanepidzie. Krytyce poddał 
też tempo pracy nad ustawami związanymi z lockdownem: w marcu było ono 
tak szybkie, że uniemożliwiało nieraz wnikliwe zapoznanie się z projektami 
i wniesienie uwag. – Na konsultacje ustaw o objętości kilkaset stron 
przeznaczono kilka godzin – przypomniał.

Za największy błąd popełniony przez rządzących w poprzednich miesiącach 
przewodniczący RBF uznał sposób wprowadzania limitów liczby pasażerów. – 
Zmieniały się one bardzo szybko: w ciągu jednej nocy trzeba było wymieniać 
dziesiątki tysięcy naklejek na drzwiach pojazdów. Tymczasem przeprowadzone 
w różnych krajach badania pokazują, że można dać sobie z tym spokój: nigdzie 
nie było sygnałów o zarażaniu się w transporcie zbiorowym – przekonywał. 
Zniesienie limitów mogłoby, zdaniem eksperta, pomóc w przełamaniu 
nieuzasadnionej nieufności Polaków do komunikacji publicznej.



– Zrobimy wszystko, by udoskonalić procedury związane z telepracą, home 
office czy przeprowadzaniem odbiorów według nowych zasad. Musimy zrobić 
to szybko. Kryzysy mają to do siebie, że procesy zachodzą szybko – trzeba więc 
szybko się przystosowywać, by nie doszło do zniszczenia struktur ekonomicznych. 
To, co się stało, było paradoksalnie pozytywne pod względem organizacyjnym: 
wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które wcześniej odkładaliśmy na przyszłość 
– kontynuował Leszczyński. Jak ocenił, przyszłość rynku infrastruktury jest dziś 
wyłącznie w rękach producentów, wykonawców i zamawiających.

Link do transmiji:

www.youtube.com/playlist?list=PLFFRl0szZt5U7YVtymAJUvDPspgoTnscG

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFFRl0szZt5U7YVtymAJUvDPspgoTnscG
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Zapraszamy na Kongres Kolejowy w 2021 roku!


