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Dotyczy kĘu: Polska

Dotyczy: Proiektów Regionalnych Programów operacyjnych na okres 2o14.2o - wielkość
wydatków na projekty kolejowe.

Szanowny Panie,

Przejrze|iśmy projekty wszystkich Regionalnych Programów operacyjnych przesła nych przez
polskie samorządy do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Zaniepokoił nas bardzo niski
poziom środków przeznaczonych w większości Programów na projekty ko|ejowe. Stosunek
środków na inwestycje kolejowe do środkÓw na inwestycje drogowe tylko w 3 województwach
(Pomorskie, Wie|kopo|ska, Do|ny Ś|ąsk) osiągnął |ub przekroczył ło-oo. W większości jest duzo
niŻszy, najczęściej ok. 20-80 i ponizej, a w jednym przypadku (Mazowsze) w ogóle nie
przeznaczono środków na inwestycje ko|ejowe (jednocześnie przeznaczając na drogi największą
kwotę ze wszystkich województw).

Mańwi nas to tym bardziej, ze jednocześnie nie udało się Komisji zapewnió w Umowie
Pańnerstwa podziału środków między ko|ei i drogi w stosunku 60:40 jak pienvotnie proponowała,
ani nawet'50:50 jak uzgodniono w pienvszych negocjacjach, a ostatecznie ustalono stosunek
40:60.

Tymczasem okazuje się, ze w przypadku większości Regiona|nych Programów operacyjnych
nawet do osiągnięcia stosunku 40:60 bardzo wie|e brakuje. Dlatego tez stoimy na stanowisku, że
ten stosunek powinien być wymagany d|a wszystkich RPo.

Warto zaznaczyć, Że w perspektywie 2007-13 na wszystkie Regiona|ne Programy operacyjne
przeznaczono 16,6 m|d euro, podczas gdy w perspektywie 20014-20 juŻ 31,2 m|d. Wzrost jest
zatem niemal dwukrotny. Tymczasem suma wydatków z RPo na pĄekty ko|ejowe wzrosła
nieporÓwnanie mniej, z 600 m|n euro do 765 m|n euro (kwoty wsparcia UE). Trudno zatem zna|eŹć
oparcie w faktach nie ty|ko d|a twierdzenia, że w nowej perspektywie transport ko|ejowy uzyska
pien,vszeństwo nad drogowym (skoro otrzyma wie|okrotnie nizsze wsparcie niż drogowy), a|e
takze dla twierdzenia, ze transport ko|ejowy uzyska znacząco większe wsparcie niz dotychcizas _
przynajmniej w odniesieniu do poziomu regionalnego.

Wańo pzypomnieĆ, iz stan infrastruktury oraz taboru ko|ejowego w Po|sce jest bardzo zły,
Zdegradowane |inie ko|ejowe oraz przestarzaĘ tabor, niespełniający Wymogów rozporządzenia
137oME i ustawy o pub|icznym transporcie zbiorowym, cały czas są codziennością' Po|ityka
samorządów wojewódzkich odpowiadających za transpoń pub|iczny W dominującej większoścr
przypadków spycha ko|ej na margines z raĄi na zbyt niskie dofinansowanie. Fakt ten w
powiązaniu z małymi wydatkami z RPo na tabor i infrastrukturę powodĄe, iŻ ko|ej w większości



przypadkóW stała się niszowym środkiem transpońu'

obecnie udział ko|ei W transporcie pasażerskim W Po|sce wynosi jedynie 5o/o, co jest
ewenementem w regionie (w 2011 r., Czechy 7,60/o, Węgry 11,7o/o, Słowacja 7o/o, Austria 11o/o,
patrz rysunki w za|ączniku). PoniewaŻ towauyszy temu równie zastraszająco niski udział
transpońu autobusowego, Po|ska jest po Litwie drugim krajem w UE o najwyzszym udzia|e
samochodu w przewozach osób' A rÓwnocześnie w efekcie Po|ska obok Bułgarii ma nĄwyŻsze
poziomy stęzeń pyłu zawieszonego w powietrzu,

Stan taki jest niezgodny z po|ityką Unii Europejskiej, zarówno odnośnie transportu,
zrównoważ:onego rozwoju, jak i jakości powietrza. Naszym zdaniem rea|izacja następujących
ce|ów zapisanych w Białej Księdze z2011 r:

. ograniczenie emisji gazÓw ciep|arnianych z transportu o 20o/o do 2020 r. i o 50% do 2050 w
porównaniu do roku 1990.

. Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich ko|ei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci
kolejowejwe wszystkich państwach członkowskich. Do 2050 r. większa część ruchu
pasazerskiego na średnie od|egłości powinna odbywaÓ się ko|eją'

. Transpoń indywidua|ny powinien ograniczyć się do ostatnich odcinkÓw podróży'

. Dla podrózy na Średnie od|egłoŚciwiększe wykorzystanie transpońu ko|ejowego.

. Wyzwaniem jest zapewnienie zmiany struktura|nej niezbędnej do umoż|iwienia skutecznego
konkurowania przez transpoń ko|ejowy orazprzejącia większej propoĘi transportu towarów na
średnie i dalekie odległości fiak równiez pasażerów).

- przy tak niskim finansowaniu inwestycji ko|ejowych w większoŚci RPo jest całkowicie nierea|ne.

Ce|em d|a Po|ski na najb|izszą perspektywę finansową powinno byÓ odbudowanie ro|i ko|ei do
obecnego poziomu innych kĘów regionu (wzrost udziału w przewozie osób z 5 do 8-12%o).
Będzie to zupełnie niemoz|iwe bez zapewnienia finansowania z RPo inwestycji ko|ejowych na
poziomie 40% funduszy na transpoń. Tym bardzie1, Że uzyskanie zwiększenia udziału ko|ei w
przewozach będzie moz|iwe ty|ko przy zwiększeniu liczby połączeń na istniejących |iniach oraz
przy altiększeniu |iczby |inii ko|ejowych obsługiwanych w ruchu pasażerskim (reaktywacje - patrz
rysunek w załączeniu, pokazujący niską gęstość istniejących połączeń pasażerskich w Po|sce na
tle regionu). Z ko|ei d|a poprawy gęstości sieci i dostępnoŚci ko|ei decydujące znaczenie będą
miały |inie ko|ejowe regiona|ne (bo to na nich ruch był zawieszany).

D|atego tez uwazamy, ze Komisja Europejska ma obowiązek interweniować w tei sprawle - d|a
zapewnienia rea|izaĄi jej własnych po|ityk' Jednocześnie znając i doceniając wysiłki Komisji na
|zecz rozwoju w Polsce nowoczesnego systemu ko|ejowego mamy nadzieję na podjęcie takiej
interwencji.

W związku z pov,tyŻszym bardzo prosimy Komisję, aby w swoich uwagach do tych projektÓw RPo,
w których podział środków między ko|eje i drogi znacząco odbiega od stosunku 40-60, zaŻądała
odpowiedniego zwiększenia a|okacji na projekty ko|ejowe.

Z powaŻaniem

prezes Zarządu



Załacznik

Tabl. 1. AIokacje na projekĘ ko|ejowe w projektach RPo 2ot4-2o przesłanych do Komisji.
Źródło: opracowanie wtasne no podstawie projektow RPo - na podstawie kodow zakresów interwencji

Tabl. 2. Udział kolei w przewozach osób - kraje regionu Europy Centra|nej
żródło: Eurostat
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1 doInoŚ|askie 150 550 644 225961 992 40o/o
2 kuiawsko-pomorskie 27 426 890 161  818654 14o/o
3 lubelskie '45 416755 225 614 285 17o/o
4 lubuskie 26 134736 130 673 679 17o/o
5 łódzkie 60 254 925 187 573 449 24o/o
6 małopo|skie 80 000 000 310 500 000 20o/o
7 mazowieckie 0 436 629 561 0o/o
I opolskie 36 400 000 157 100 000 19o/o
I podkarpackie 119 485 723 211 547 413 360/o
10 oodlaskie 40 000 000 160 000 000 20o/o
11 pomorskie 127 627 157 127 627 157 50o/o
12 Ś|askie 92 906 000 411 020 000 18o/o
13 świetokrzvskie 20 453 874 109 064 028 16%
14 warmińskomazurskie 46 445 871 172 848 333 21o/o
15 wielkooolskie 182 000 000 238 500 000 43o/o
16 zachodniopomorskie 100 000 000 167 s00 000 37o/o



Tabt. 3. Porównanie gęstości sieci kolejowych połączeń pasażerskich w krajach Europy środkowej
Źrodło: opracowanie wtasne na podstawie rozktadów jazdy na rok 2012/73

Tabl. 4. Udział samochodu osob. w przewozach osób w 2otl. r.. kraje obserwowane przez Eurostat (%)
żródto: Eurostat
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