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Koleje Mazowieckie: Obawy odnośnie IV pakietu kolejowego 

- Koleje Mazowieckie z niepokojem obserwują zaproponowane w projekcie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, dotyczące 
całkowitego otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, 
bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania samorządowych spółek kolejowych - uważa Dariusz 
Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

"Obawy budzi przede wszystkim zaproponowana zmiana definicji "właściwego 
organu lokalnego", określającej podmioty uprawnione do bezpośredniego zwierania 
umów o świadczenie usług publicznych" - pisze Grajda.

"Zgodnie z dotychczasową  definicją  (art .  2 l i t .  c  Rozporządzenia 1370/2007) 
"właściwy organ lokalny" oznacza każd y  właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego kraju, a tym samym województwo mazowieckie 
spełnia te kryteria. Zaproponowana nowa definicja stanowi, że  "właściwy organ 
lokalny" oznacza każd y  właśc iwy organ, którego właściwoś ć  miejscowa nie 
obejmuje całego kraju i którego kompetencje obejmują  potrzeby transportowe 

aglomeracji miejskiej lub okręgu wiejskiego.   W  tym aspekcie pojawia s ię 
wątpliwość, czy "województwo" jako organ lokalny, będzie spełniało kryteria nowej 
definicji. Niespełnienie tych kryteriów może powodować  negatywne skutki dla 

działalności Spółki Koleje Mazowieckie, która została utworzona w celu wykonywania zadań ustawowych Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, w zakresie publicznego transportu zbiorowego" - uważa  c złonek zarządu Kolei 
Mazowieckich.

"Wprowadzenie zaproponowanej zmiany, bez dostosowania proponowanej definicji do specyfiki krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich, uniemożliwi bezpośrednie zawieranie umów przez województwo z podmiotami 
wewnętrznymi, tak jak to funkcjonuje w obecnym kształcie. Rodzi to uzasadnione obawy, nie tylko co do dalszego 
wykonywania przez Spółkę  KM przewozów pasażerskich, ale stawia pod znakiem zapytania jej dalsze istnienie. 
Ponadto sytuacja taka w konsekwencji dotknie także pozostałe   spółki samorządowe i może spowodować  ich 
likwidację.  Uważam, że jest to bardzo niekorzystna zmiana, ze względu, chociażby na dotychczasowe ogromne 
zaangażowanie samorządów w rozwój kolei w regionach i nakłady na inwestycje w nowoczesny tabor dla powołanych 
przez siebie spółek" - zwraca uwagę Dariusz Grajda.

"Zwracam również  uwagę  na określenie maksymalnej rocznej wielkości zamówienia prowadzącego do zawarcia 
umowy o świadczenie usług publicznych. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami wielkość ta miałaby wynosić 10 mln 
pociągokilometrów lub jedną trzecią całkowitej wielkości krajowego pasażerskiego transportu publicznego w ramach 
umów o świadczenie usług publicznych w zależności od tego, która z tych wartości byłaby większa. Już teraz Spółka 

KM, wykonując przewozy regionalne, wykonuje pracę eksploatacyjną na poziomie 16 mln pociagokilometrów rocznie. 
Zaproponowane zmiany mogą  wpłyną ć  niekorzystnie na rozwój Spółk i "  - podkreśl a  c złonek zarządu Kolei 
Mazowieckich.

"W związku z powyższymi okolicznościami Spółka wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w dalszej dyskusji 
nad ostatecznym kształtem zmian zaproponowanych projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1370/2007. Powyższe stanowisko zostało przekazane na ręce Pana Sławomira 

Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - podsumowuje Grajda.
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W najnowszym numerze
Najnowszy "Rynek Kolejowy" już w sprzedaży! Zapraszamy do 
prenumeraty i do Salonów Empik. W nowym wydaniu przeczytać 
można m.in. koniecznych zmianach w systemie pobierania opłat za 
dostęp do infrastruktury, a także zapoznać się ze szczegółami 
obsługi połączenia do Wrocławia z wykorzystaniem składów 
Pendolino czy z problemami fabryki lokomotyw Fablok. Wiele 
interesujących wiadmości znalazło się również w rozmowach z 
Andrzejem Masselem (MTBiGM), Jakubem Karnowski (PKP SA) i 
Dariuszem Grajdą (KM).

Stawki: Jak to się robi w Europie?

Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Sprzedaż nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego w 
2012 r.
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