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Korzenie Polskich Kolei Państwowych sięgają II 
Rzeczpospolitej. Obecnie jest to jednoosobo-
wa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku 
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowe-
go Polskie Koleje Państwowe”. Jest największą 
spółką Grupy PKP, a do jej zadań należy general-
nie restrukturyzacja majątku PKP.
 W skład Grupy PKP wchodzą powszechnie 
znane: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, 
PKP InterCity. Transport kolejowy jest złożonym 
przedsięwzięciem, dlatego w Grupie PKP nie 
dziwi obecność spółek takich, jak: PKP Energe-
tyka, PKP Informatyka, TK Telekom, choć nale-
żą do niej również podmioty niemające wiele 
wspólnego z kolejami sensu stricto, np. Kole-
jowa Ofi cyna Wydawnicza, Drukarnia Kolejowa 
Kraków, huty w Stalowej Woli i w Ostrowcu, 
Fabryka Papieru Skowlin. Łączny majątek Grupy 
PKP wart jest około 25 mld zł, prawie 95% tego 
majątku stanowią nieruchomości [1].
 Odwołując się do raportu Najwyższej Izby 
Kontroli ze stycznia 2010 r. [3] (od tego czasu nie 
było rewolucyjnych zmian w działalności spółki, 
a najnowszy raport dotyczący lat 2010–2013 nie 
został jeszcze opublikowany [4]) można stwier-
dzić, że PKP S.A. jest nierzetelnie zarządzana. 
Bałagan organizacyjno-prawny, permanentne 
„rolowanie” zadłużenia oraz nieuregulowana 
kwestia zarządzania infrastrukturą kolejową – to 
tylko niektóre problemy wskazane w raporcie, z 
jakimi boryka się zarząd Grupy PKP. Co istotne, 
pomimo ponad 10 lat istnienia PKP S.A. proble-
my te są nie do przezwyciężenia. Co więcej, jak 
wynika z zawartej w raporcie NIK analizy rocz-
nych sprawozdań zarządu PKP S.A., problemy 
fi nansowe rozwiązywane są doraźnie poprzez 
upłynnianie sporego majątku Spółki i dotacje.

Dotacje dla Grupy PKP

Ze względu na swój rodowód i obszar aktyw-
ności, PKP nie jest w stanie samodzielnie fi nan-
sować swojej działalności. Analizując nawet 

ogólnie dostępne raporty fi nansowe, nietrudno 
dojść do wniosku, że bez państwowej dotacji w 
krótkim czasie masą upadłościową Grupy PKP 
zarządzałby syndyk. Na wykresie 1 widać wy-
raźnie, jak zwiększają się–prawie w tempie geo-
metrycznym (w związku m.in. ze zwiększonym 
wykorzystaniem od 2009 r. środków unijnych 
na modernizację kolei)–dopłaty do kolei pań-
stwowych. 
 Warto nadmienić, że Polska nie jest w tym 
zakresie jakimś niechlubnym wyjątkiem – ko-
leje na całym świecie są dotowane (w odle-
głej Japonii, USA, czy bliskich nam Niemczech, 
Francji, Anglii). Kwoty pomocy państwowej w 
innych państwach to dziesiątki miliardów do-
larów czy euro. Co ciekawe, w strefi e wolnego 
handlu Schengenistnieje konfl ikt na linii pomoc 
państwa – zasady uczciwej konkurencji, stąd 
starania rządów państw europejskich, aby z 
majątków przewoźników szynowych wydzielić 
infrastrukturę kolejową (ma to również na celu 
poprawienie konkurencyjności na tym trudno 
dostępnym rynku), która wymaga najwięcej na-
kładów. Oznacza to, że de iure przewoźnicy nie 
będą dotowani, de facto – dotacje otrzymają 
pośrednio.
 W odniesieniu do PKP należy zwrócić uwagę, 
że wysokie dotacje (tabela 1) nie przekładają się 
jednak na satysfakcję pasażerów. W sondażach 
przeprowadzanych przez europejskie ośrodki 
badania opinii publicznej PKP S.A. wypada fa-
talnie – klienci przewoźnika skarżą się niemal na 
wszystko [9].

Modele rozwoju

Wyróżnia się dwa modele rozwoju gospodar-
czego: równomierny i nierównomierny. Trzeba 
zauważyć, że cechą znamienną modelu wzro-
stu równomiernego jest wykluczenie kryzysów 
i stabilizująca rola państwa w gospodarce przy 
wzroście równomiernym [5]. W modelu tym po 
pierwszych objawach kryzysu państwo zwięk-
sza wydatki, korzystając z nadwyżek zgroma-
dzonych w czasach prosperity i zmniejsza stopy 
procentowe, by zachęcić do inwestycji [5] (wy-
kres 2).
 Natomiast w modelu rozwoju nierówno-
miernego państwo nie interweniuje, co w kon-
sekwencji prowadzi do kryzysu i zmniejsza się 
produkcja [6] (wykres 3).
 Przed II wojną światową prym wiódł model 
rozwoju nierównomiernego, jednak w związku 
ze zwiększającą się rolą państwa w gospodar-
cei popularnością teorii interwencjonistycznych 

na znaczeniu systematycznie zyskiwał model 
rozwoju równomiernego. Obecnie większość 
gospodarek państwowych opiera się na założe-
niach tego modelu [8]. 
 Ekonomiści za wszelką cenę chcieliby unikać 
kryzysów, nie dostrzegają jednakznaczenia kry-
zysów w gospodarce. Abstrahując od tego, że 
obecnie źródłem kryzysów ekonomicznych w 
większości przypadków są decyzje rządu, nale-

ży pamiętać, że w czasach, gdy kiedy państwo 
pełniło w gospodarce rolę tzw. stróża, kryzysy 
były dla ekonomii swoistego rodzaju katharsis. 
Oczyszczały one rynek z nierentownych przed-
siębiorstw, bez perspektywicznych dróg rozwo-
ju, a także dawały asumpt do przyjęcia nowych, 
lepszych rozwiązań prawnych, podatkowych 
bądź politycznych. Wystąpienie kryzysu to 
wyniknie efektywnych, przeinwestowanych, 
źle zarządzanych gałęzi gospodarki, jak rów-
nież szkodliwych rozwiązań instytucjonalnych, 
prawnych czy polityczno-gospodarczych. Naj-
bardziej popularne przykłady to: tzw. dot-com 
boom w USA, polegający na przeinwestowaniu 
branży IT; odnotowany w USA kryzys fi nansowy 
z 2007 r., spowodowany nieodpowiedzialną 
polityką monetarną i państwową interwencją 
w rynek kredytów hipotecznych; Tulipomania 
z XVII-wiecznej Holandii – bańka spekulacyjna 
na rynku cebulek tulipanów; mania kolejowa 
w Wielkiej Brytanii (także w USA) z początków 
XIX w., polegająca na spekulacji akcjami spółek 
wówczas nowej branży kolejowej [8]. Rezygnu-
jąc z modelu wzrostu nierównomiernego na 
rzecz modelu wzrostu równomiernego, ignoru-
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1. Dotacje (samorządowe, państwowe, unijne) 
dla Grupy PKP w latach 2001–2012 (w mln zł)

Źródło: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport-& nan-
sowy.html (dostęp: 30.9.2014 r.)

2. Wzrost gospodarczy w modelu równomierne-
go rozwoju gospodarczego

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kwota dotacji 

(w mln zł)
736 503 454 765 696 1 164 1 203 1 118 1 075 2 400 4 829 5 459

Źródło: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport-finansowy.html (dostęp: 30.9.2014 r.)

Tab.1. Dotacje (samorządowe, państwowe, unijne) dla Grupy PKP w latach 2001–2012 (w mln zł)
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je się napływające z rynku sygnały o nierentow-
ności poszczególnych sektorów gospodarki. 
Jest to zjawisko niepożądane, ponieważ hamu-
je rozwój i prowadzi do nieefektywnej alokacji 
zasobów. Ponadto, warto w tym miejscu przy-
pomnieć o „prawie Savas’a”, zgodnie z którym 
każda aktywność państwa jest od 20% do 40% 
bardziej kosztowna, niż gdyby wykonywał ją 
podmiot prywatny, bez jakościowej różnicy.

Ginące zawody w transporcie

Pośrednim skutkiem rozwoju gospodarczego 
powinna być likwidacja miejsc pracy. To natu-
ralne, że istnieją tzw. ginące zawody. Z punktu 
widzenia konsumenta pozytywnym zjawiskiem 
jest obniżenie kosztów działalności, co w połą-
czeniu z konkurencją na rynku wpływa na ob-
niżenie cen. Innym aspektem tego zagadnienia 
jest mobilność siły roboczej. Jeżeli pracownicy 
nigdy nie traciliby swoich posad, to przedsię-
biorcy nie mieliby możliwości realizacji nowych 
inicjatyw gospodarczych lub byłoby to wysoce 
utrudnione.
 W branży transportowej można podać przy-
kłady zawodów, z których w wyniku rozwoju 
gospodarczego zrezygnowano bądź straciły na 
znaczeniu. Stangreci, kołodzieje, rymarze, sta-
jenni utracili pracę w efekcie wynalezienia kolei 
i samochodu [8].
 Należy zrozumieć, że aby ta rewolucja mo-
gła mieć miejsce najpierw w hutach trzeba było 
zatrudnić pracowników do wytopu stali, potem 
budowniczych do położenia torów, następnie 
w nowych fabrykach– w celu wyprodukowania 
lokomotywy– robotników i inżynierów, a na ko-
lei niezbędne było zatrudnienie maszynistów, 
zawiadowców, konduktorów, dyżurnych ruchu, 
zwrotniczych, toromistrzów itp. Wizja likwidacji 
kolei nie musi jednak jawić się jako katastrofa, 
lecz może być postrzegana jako kolejny etap 
rozwoju transportu.

Pozytywne przykłady zastosowania 
transportu szynowego

Wykorzystanie kolei do transportu towarowe-
go, pomimo niewątpliwych wad (konieczność 
dowożenia i odwożenia ładunku do pociągu), 
ma wiele zalet i – co ciekawe – może być opła-

calne. Składają się na to: niskie koszty transportu 
na duże odległości, wielka ładowność, niezależ-
ność od warunków pogodowych, niskie ryzyko 
uszkodzenia towaru. Spółka PKP Cargo, która 
zajmuje się kolejowym przewozem towaro-
wym, jestjedyną spółką w Grupie PKP, która od 
2009 r. regularnie przynosi zysk [1].
 W rozległych terytorialnie państwach, jak 
USA, Chiny, Rosja (tj. w państwach o rożnym 
stopniu rozwoju gospodarczego),kolej odgry-
wa znaczącą rolę w transporcie, natomiast w 
krajach o mniejszych rozmiarach – jedynie w 
tych wysoko rozwiniętych, jak Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, państwa bałtyckie, towary są efek-
tywnie przewożone pociągami. Transport to 
działalności kolei, którą prawdopodobnie warto 
rozwijać.
 Innym godnym pochwały przykładem są 
koleje dużych prędkości, wykorzystywane do 
szybkiego transportu pasażerskiego między-
miastowego. Polska teoretycznie dysponuje 
taborem, oraz infrastrukturą gotową do szyb-
kiego ruchu kolejowego (powyżej 200 km/h),a-
le dopiero uruchomienie na polskich torach 
pociągów Pendolino pokaże, na ile korzystnie 
wpłynie to na jakość usług PKP S.A. (wcześniej 
wspomniany, jeszcze nieopublikowany raport 
NIK dotyczący lat 2010–2013 ma zawierać efekty 
kontroli zakupu włoskiego pociągu [4]). Należy 
pamiętać, że istnieje co najmniej klika kolei du-
żych prędkości, które z powodzeniem konkurują 
z samolotami na krótkich i średnich dystansach 
– ze względu na podobną prędkość, ale przede 
wszystkim z uwagi na korzystniejsze w porów-
naniu do lotnisk usytuowanie względem cen-
trów miast dworców kolejowych. Dowodem na 
rozsądne wykorzystanie kolei do transportu pa-
sażerskiego są: Intercity Express w Niemczech, 
TGV we Francji, Frecciarossa (oraz Frecciargento 
i Frecciabianca [2]) we Włoszech, jak również 
najszybsze na świecie Shinkansen w Japonii 
[2]– to konkretne przykłady na sensowne wyko-
rzystanie kolei do transportu pasażerskiego.  
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o za-
sadność działalności PKP, warto podkreślić, że 
transport szynowy ma znakomite zastosowa-
nie w przewozie pasażerów w miastach, czego 
przykładem jest metro. Pociągi jeżdżące pod 
zakorkowanymi centrami miast stanowią znako-
mitą alternatywę dla samochodów lub zabytko-
wych tramwajów. Wielkie metropolie, takie jak 
Londyn, Nowy York, Moskwa czy Paryż, wiele 
zyskały – w sferze rozwoju transportu – dzięki 
kolei podziemnej.
 Spółka PKP posiada niewątpliwie potencjał 
pozwalający na rozwój i podniesienie jakości 
świadczonych usług, choć – niestety – jest on 
blokowany przez interwencjonizm państwowy 
w najgorszym wydaniu, co w praktyce oznacza, 

że im większe straty przynosi PKP, tym większe 
otrzymuje dotacje. Logika nakazywała by albo 
zamknąć takie przedsiębiorstwo, albo – jeżeli 
jest ono niezbędne społeczeństwu– poddać 
je procesowi prywatyzacji. Restrukturyzacją 
powinien zająć się prywatny inwestor, zainte-
resowany jak najszybszym i najsprawniejszym 
przeprowadzeniem tego procesu [7]. 

Podsumowanie

Pytanie o ekonomiczne uzasadnienie działalno-
ści PKP S.A. pozostaje bez jednoznacznej odpo-
wiedzi. Należy podkreślić, że pomoc udzielana 
Spółce przez państwo jest przykładem pomocy 
nieefektywnej, a może nawet szkodliwej. Dane 
z raportów fi nansowychGrupy PKP czy raportu 

Najwyższej Izby Kontroli oraz wyniki sondażu 
opinii przeprowadzonego na zlecenie Komisji 
Europejskiej [9] nie pozostawiają wątpliwości, że 
reformy przeprowadzane w polskich kolejach 
maja charakter doraźny, są pozbawione wizji i 
długofalowej strategii, a zmiany zachodzą zbyt 
wolno.
 W związku z powyższym można zastanowić 
się nad zasadnością całkowitego lub częściowe-
go upaństwowienia kolei i ich dotowania. Być 
może uda się znaleźć inną formę organizacyj-
noprawną kolei. Nie ulega wątpliwości, że roz-
wój oraz innowacje w transporcie kolejowym w 
Polsce nie będą realne tak długo, jak długo kolej 
będzie państwowa.  
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