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1. Streszczenie

menedżerskie

4

Niniejszy raport ma na celu dokonanie przeglądu zmian, które zaszły w Grupie PKP od kwietnia 2012 r. do
kwietnia 2015 r. W pierwszym rozdziale dokumentu określono sytuację wyjściową Grupy PKP w 2012 r.,
a w następnych rozdziałach dokumentu wskazane zostały projekty i działania podjęte aby ją zmienić. Na koniec
opisane zostały efekty zrealizowanych działań i projektów oraz zidentyfikowane obszary, które wymagają
poprawy w przyszłości.
Sytuacja wyjściowa
Sytuację Grupy PKP na początku 2012 r. charakteryzowała przede wszystkim niska jakość usług i brak
niezbędnych inwestycji w tabor, infrastrukturę kolejową, a także dworce i perony. Kolej, której głównymi
przewagami konkurencyjnymi powinny być czas i komfort podróży, oferowała swoim klientom usługi zupełnie
niedopasowane do ich potrzeb. Konsekwencją była postępująca utrata pasażerów, a sytuację pogarszał
dodatkowo dynamiczny wzrost znaczenia przewoźników autobusowych, a w późniejszym okresie również
tanich linii lotniczych.
Kluczowe zmiany
Zmiana sytuacji rynkowej PKP wymagała wprowadzenia nowej strategii, której głównymi elementami były
cztery obszary, na bazie których przeprowadzono przegląd działań w niniejszym raporcie:
A.

Inwestycje

B.

Klient

C.

Zarządzanie i prywatyzacja

D.

Bezpieczeństwo

Inwestycje
Rysunek 1. Obszary inwestycji Grupy PKP w latach 2012 - 2014 i w 2015 r.

Infrastruktura

Dworce

2012-2014
16,3 mld zł

2015 r.
8,5 mld zł
2012-2014
645 mln zł

2015 r.
355 mln zł

Tabor

2012-2014

2015 r.

2 mld zł

2,3 mld zł

Źródło: PKP

Dla osiągnięcia założonych celów w ramach opracowanej w 2012 r. strategii, niezbędne były znaczne
inwestycje w modernizację infrastruktury torowej, taboru kolejowego i dworców kolejowych:


Infrastruktura - W latach 2012-2014 zostało wyremontowane ponad 3600 km torów, a w wyniku
modernizacji wzrosła maksymalna prędkość jazdy pociągów na długości prawie 5800 kilometrów torów.
W ramach zmian odnowiono 1070 przejazdów, wymieniono 2744 rozjazdy, instalowane są
nowoczesne, cyfrowe urządzenia sterowania ruchem. Efektem tych inwestycji jest przede wszystkim
skrócenie czasów przejazdu, poprawa przepustowości linii kolejowych oraz wzrost bezpieczeństwa.
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Tabor - W ramach planu inwestycji taborowych Grupa PKP zakupiła 20 nowoczesnych składów
Pendolino oraz 25 nowych wagonów dedykowanych trasie Wrocław – Gdynia. Dodatkowo
zmodernizowano m.in. 20 lokomotyw elektrycznych i ponad 150 wagonów, co pozwoliło na
zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżujących nimi pasażerów i podniesienie prędkości
przejazdów.



Dworce - W latach 2012-2014 zmodernizowano 63 dworce, w tym większość obiektów należących do
kategorii A, czyli obsługujących powyżej 2 mln podróżnych rocznie (m.in. Warszawa Wschodnia,
Katowice, Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny oraz Gdynia Główna). W 2015 r.
planowane jest oddanie kolejnych 21 zmodernizowanych dworców, m.in. Bydgoszcz Główna, Szczecin
Główny i Gliwice.

W latach 2012-2014 na powyższe inwestycje przeznaczono prawie 19 mld zł, a kolejne 11 mld zł planowane
jest na 2015 r., co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszego okresu (10,3 mld zł w latach
2009-2011).
Jednocześnie, w latach 2012-2014 wykorzystano prawie 10 mld zł środków unijnych, co stanowi ponad
pięciokrotną wartość środków wykorzystanych w latach 2009-2011.
Wykres 1. Wykorzystanie przyznanych środków unijnych w latach 2007-2014 i w realizacji 2015 r.

93%
Perspektywa unijna 2007-2013 zakładała wykorzystanie 20 mld zł
60%

34%

6607
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20%
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260
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1516
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1597
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2013
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Narastający procent wykorzystania środków
przyznanych w ramach perspektywy 2007-2013
Źródło: PKP

Klient
W ramach nowej strategii Grupy postanowiono zadbać o komfort, bezpieczeństwo i zadowolenie pasażerów na
wszystkich etapach podróży koleją. Przeprowadzona w 2012 r. diagnoza pozwoliła ustalić i zhierarchizować
kluczowe czynniki mające wpływ na zadowolenie klientów. Bezpośrednim rezultatem tych działań było
uruchomienie projektu Optymalizacja Punktów Styku Klienta z Grupą PKP, realizowanego od 2013 r. przez trzy
spółki Grupy mające bezpośredni wpływ na poziom zadowolenia klientów, czyli PKP S.A., PKP PLK oraz PKP
Intercity.
Przeprowadzone w analizowanym okresie proklienckie inicjatywy PKP można opisać w ramach 5 głównych
etapów, którymi charakteryzuje się podróż pasażera kolei:


Planowanie podróży – Zmodernizowano strony internetowe Grupy oraz wprowadzono dodatkowe
możliwości planowania podróży przez Internet.



Oferta pasażerska i zakup biletu – Uatrakcyjniono i uproszczono ofertę pasażerską, usprawniono
proces zakupu biletów w kasach m.in. poprzez wprowadzenie systemu jednej kolejki, zmodernizowano
system sprzedaży internetowej oraz wprowadzono możliwość zakupu biletu przez aplikację mobilną.
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Dworce kolejowe – Wprowadzono jednolite standardy i nowy model zarządzania czystością na
dworcach i stacjach kolejowych, zmodernizowano nośniki informacji pasażerskiej, uatrakcyjniono ofertę
handlową i udostępniono bezpłatne Wi-Fi na 121 dworcach.



Podróż – Wprowadzono rozwiązania podnoszące czystość i estetykę wagonów, a także zwiększające
komfort podróży pasażerów. Dzięki szkoleniom zmieniono podejście konduktorów, którzy przyjęli
funkcje gospodarzy pociągów, wspierających podróżnych. Inne zmiany objęły m.in. wprowadzenie
bezpłatnego Wi-Fi w pociągach oraz modernizację modelu działalności restauracyjnej spółki WARS.



Punktualność i czas przejazdu – Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawiono czasy przejazdu
i punktualność na kluczowych trasach.

Poprawa na tych etapach była możliwa dzięki wprowadzonemu systemowi zarządzania jakością w kluczowych
dla klienta spółkach Grupy PKP, opierającemu się m.in. na Patrolach Satysfakcji Klientów, codziennie
śledzących jakość usług dostarczanych podróżnym. Uruchomiono także Centrum Wsparcia Klienta,
wspierające pasażerów w sytuacjach nadzwyczajnych. Rezultatem działań Grupy PKP był wzrost satysfakcji
klientów widoczny w regularnie prowadzonych badaniach opinii.
Wykres 2. Wyniki badań satysfakcji pasażerów z czystości w pociągach i na dworcach oraz z informacji
pasażerskiej w latach 2012 i 2015
Czystość w pociągu
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2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.

Zarządzanie i prywatyzacja
Szereg zmian nastąpił również w obszarze zarządzania organizacją oraz majątkiem PKP S.A. Spośród
najważniejszych wymienić można przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych, spadek historycznego
zadłużenia, zmianę w obszarze nadzoru nad spółkami Grupy PKP, optymalizację funkcji wsparcia oraz
zwiększenie efektywności zarządzania portfelem nieruchomości.


Prywatyzacja - W Strategii Grupy PKP na lata 2012-2015 założono przeprowadzenie czterech
kluczowych projektów prywatyzacyjnych: Polskie Koleje Linowe, PKP Cargo, TK Telekom i PKP
Energetyka. Dwa pierwsze procesy zostały już zakończone, obecnie finalizowany jest proces
sprzedaży udziałów TK Telekom i trwa prywatyzacja PKP Energetyka. Łączne przychody
z prywatyzacji w latach 2012-2014 wyniosły 2,2 mld zł.



Spadek historycznego zadłużenia - Dzięki uzyskaniu przychodów z prywatyzacji oraz sprzedaży
nieużytkowanych nieruchomości w okresie od 2011 r. do marca 2015 r. możliwe było obniżenie o 80%
(3,19 mld zł) długu netto PKP S.A. Dla porównania w trzyletnim okresie 2008-2011 r. dług netto PKP
S.A. został obniżony o 24%. Spadek zadłużenia spowodował obniżenie kosztów obsługi długu
o ok. 128 mln rocznie.

7



Nadzór korporacyjny i zarządzanie Grupą PKP – Rozpoczęto koordynację wspólnych inicjatyw
w ramach całej Grupy oraz wdrożono zarządzania przez cele dla Członków Zarządu, co wpłynęło na
zwiększenie realizacji działań strategicznych i wzrost przychodów PKP S.A z dywidend.



Optymalizacja funkcji wsparcia – Zwiększono poziom centralizacji funkcji wsparcia w tym
w szczególności wprowadzono realizację wspólnych postępowań zakupowych, co przyniosło
oszczędności w wysokości około 60 mln zł w latach 2013-2014.



Nieruchomości – W latach 2012-2014 znacznie wzrosła efektywność zarządzania nieruchomościami
przez PKP S.A. To m.in. skutek wydzielenia wyspecjalizowanych departamentów, odpowiedzialnych za
zarządzanie takimi obszarami jak inwestycje, sprzedaż, eksploatacja i komercjalizacja. Wartość
sprzedaży nieużytkowanych nieruchomości wyniosła 891 mln zł, czyli o ponad 2 razy więcej niż
w latach 2009-2011. Zwiększono także poziom wynajmu lokali na dworcach strategicznych
(największych) z 43% do 93%. Dodatkowo, portfel projektów deweloperskich osiągnął wartość 19 mld
zł.

Wykres 3. Dług netto PKP S.A. (mld zł) w latach 2008-2015
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Źródło: PKP

Bezpieczeństwo
W 2012 r. Grupa PKP opracowała plan mający na celu poprawę bezpieczeństwa pasażera na wszystkich
etapach jego podróży. Realizacja planu składała się z dwóch elementów: poprawy bezpieczeństwa na
dworcach i peronach, a także zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa w pociągach. Szczególnie
istotne w tym obszarze było zwiększenie zakresu szkoleń i działań edukacyjnych dla personelu.


Bezpieczeństwo na dworcu – Aby poprawić bezpieczeństwo na dworcach kolejowych zwiększono
liczbę obiektów ochranianych przez profesjonalne agencje (z 96 w 2011 r. do 216 w 2014 r.).
Rozszerzono również liczbę dworców objętych monitoringiem wizyjnym z 79 w 2011 r. do 125
w 2014 r.



Bezpieczeństwo w pociągu – W obszarze bezpieczeństwa w pociągu, rozumianego nie tylko jako
bezpieczeństwo osobiste, ale również bezpieczeństwo ruchu kolejowego, przyspieszono modernizację
sieci kolejowej, unowocześniono systemu sterowania ruchem, wymieniono rozjazdy kolejowe oraz
wyremontowano przejazdy i zwiększono liczbę przejazdów strzeżonych.



Szkolenia i edukacja w zakresie bezpieczeństwa – Działania podjęte tym zakresie obejmowały
między innymi zwiększenie zatrudnienia na podstawowych stanowiskach związanych
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, podniesienie nakładów na szkolenia maszynistów, zakup
nowoczesnych symulatorów szkoleniowych, jak również prowadzenie akcji społecznych
i edukacyjnych. Mają one na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających
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z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych przez pieszych
i kierowców, co zgodnie ze statystykami jest przyczyną około 75% wypadków.
Przeprowadzone przez Grupę PKP działania poprawiły bezpieczeństwo na kolei, o czym świadczy
zmniejszenie liczby wypadków (o 25%) oraz ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych (o 44%).
Wykres 4. Porównanie liczby wypadków i osób poszkodowanych w latach 2008–2014

Liczba wypadków

Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych
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Źródło: PKP

Rekomendacje
Spółki Grupy PKP w ostatnich latach podjęły szereg inicjatyw unowocześniających, kierujących uwagę na
klienta i przybliżających całą Grupę do międzynarodowych liderów rynku.
Dla dalszego rozwoju Grupy PKP niezbędne jest kontynuowanie zmian w obszarze modernizacji
wykorzystywanej infrastruktury i taboru, nowoczesnego zarządzania oraz dbałości o bezpieczeństwo.
Wszystkie te działania umożliwia skuteczne realizowanie strategii, która stawia klienta w centrum uwagi
i zakłada ciągłe dążenie do wzrostu jego satysfakcji ze świadczonych usług. To z kolei umożliwi trwałe
odwrócenie odpływu pasażerów, czego sygnałem jest pierwszy od 2011 r. wzrost liczby klientów PKP Intercity
przez trzy miesiąca z rzędu w porównaniem z rokiem poprzednim. Niemniej ważne są również zadania, których
realizacja zapewni dalszy wzrost liczby klientów oraz zwiększenie ich lojalności. Zadania te wiążą się m.in. z:
•

modernizacją wykorzystywanych systemów informatycznych, ograniczającą ich awaryjność,

•

modernizacją systemu zarządzania taborem, co pozwoli na zwiększenie efektywności kosztowej
działalności i wzrost punktualności pociągów,

•

rozwojem i modernizacją przewozów towarowych,

•

wprowadzeniem zaawansowanych metod zarządzania ofertą i relacjami z klientem, w tym oferty
pakietowej, czy modelu dopasowywania oferowanych usług do poszczególnych pasażerów,

•

zaoferowaniem usług wzdłuż łańcucha wartości klientów wychodzącego poza transport kolejowy, na
który mogą się składać np. pakiety: kolej i wynajem samochodu oraz hotelu na miejscu, połączony
transport kolejowy i lotniczy, zakupy w aplikacji mobilnej w trakcie podróży i odbiór na stacji docelowej.

Dzięki dotychczasowym inwestycjom oraz podjęciu wymienionych powyżej działań możliwe będzie stworzenie
oferty dopasowanej do potrzeb poszczególnych grup pasażerów i klientów oraz wypracowanie przez PKP
trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach transportu pasażerskiego i towarowego.
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2. Wprowadzenie

10

Przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” powołane zostało w latach 20. XX wieku jako
przedsiębiorstwo kolejowego transportu publicznego. Aż do XXI wieku trudno było wyobrazić sobie godną
konkurencję dla tej formy transportu. Jeszcze w 1990 r. jej udział w polskim rynku transportowym sięgał 30%,
co niemal dwukrotnie przewyższało średnią w innych państwach tej części Europy. Kolejne lata były jednak
okresem zmian i dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski. Znaczenie i rola kolei musiały więc ulec
zmianie w zderzeniu ze wzrostem znaczenia alternatywnych, względnie tanich form podróżowania. Kluczowy
w tym procesie był szybki rozwój rynku samochodowego (osobowego i autobusowego), a w późniejszym
okresie również tanich połączeń lotniczych. Ogromny wpływ na zmianę sposobu przemieszczania się Polaków
miała także budowa siatki szybkich i nowoczesnych dróg. W tym okresie PKP nie poczyniły jednak
dostatecznego wysiłku, by zostać równorzędnym graczem na zmienionym rynku transportu.

Rysunek 2. Orientacyjne zestawienie nakładów inwestycyjnych na polską infrastrukturę transportową w 2009 r.

14,0 mld zł

6,5 mld zł
2,8 mld zł

Drogi krajowe
(z autostradami)

Drogi
samorządowe

Infrastruktura
kolejowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010, prof. Jan Burnewicz oraz dane PKP

Sytuacja Grupy PKP na początku 2012 charakteryzowała się coraz gwałtowniejszym odpływem pasażerów.
Kolej, której głównymi przewagami konkurencyjnymi powinny być czas i komfort podróży oferowała swoim
klientom usługi zupełnie niedopasowane do ich potrzeb. Jakość usług polskiej kolei była oceniana najgorzej
wśród wszystkich 25 badanych krajów Unii Europejskiej. Odpływ pasażerów potęgowała niespójna
i niewiarygodna informacja pasażerska, niskie poczucie bezpieczeństwa, a także brak standardów czystości
i procedur jej weryfikacji.
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Wykres 5. Ranking zadowolenia z poszczególnych aspektów podróży koleją w Polsce w 2011 r. w porównaniu
z innymi krajami UE
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurobarometr – Survey on passengers’ satisfaction with rail services, Komisja Europejska, 2011 r.

Główną przyczyną niskiego i niedopasowanego do potrzeb klientów poziomu usług były ograniczone nakłady
inwestycyjne na tabor, infrastrukturę kolejową, dworce i perony. Wynikało to głównie z nieefektywnego
wykorzystywania środków europejskich. Skutkiem tego była kontynuacja procesu stopniowej degradacji
infrastruktury, co doprowadziło m.in. do obniżania prędkości przejazdu pociągów na wielu odcinkach linii
kolejowych, których łączna długość w latach 2001-2011 wyniosła 12 tys. km. W konsekwencji wydłużeniu
uległy również czasy przejazdu, które zbliżyły się do czasów oferowanych przez tańszych przewoźników
autokarowych.
Wykres 6. Nakłady inwestycyjne w PKP PLK w latach 2007-2011
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Wykres 7. Bilans długości linii kolejowych w zakresie prędkości latach 2007-2011
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Nieefektywnemu prowadzeniu inwestycji jak i niedostatecznej dbałości o rynkowy poziom usług
zapewniających komfort podróżowania towarzyszył brak rynkowych narzędzi zarządzania Grupą.
Wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za strategię i jej wprowadzenie nie były powiązane z osiąganiem celów
biznesowych spółek Grupy Kapitałowej. Nie funkcjonowała jednostka pełniąca nadzór ekonomiczny nad
spółkami zależnymi, przez co ograniczona była także współpraca i komunikacja między spółkami.
W konsekwencji nie realizowano wspólnych projektów strategicznych na dużą skalę, które były konieczne do
przywrócenia PKP konkurencyjności na rynku przewozów pasażerskich i towarowych.
Kolejną przeszkodą z którą zmagała się spółka był
historyczny dług, który w ramach restrukturyzacji
został w całości przejęty przez PKP S.A. Ustawa
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” nakładała na spółkę obowiązek spłaty
zadłużenia, co miała umożliwić sukcesywna
prywatyzacja spółek z grupy i sprzedaż
posiadanego majątku. Spłaty te następowały
jednak w wolniejszym tempie niż planowano,
głównie za sprawą niewielkiej aktywności
w zakresie prywatyzacji. Na koniec 2011 r.
zadłużenie wynosiło 4,36 mld zł brutto, czyli blisko
dwukrotnie więcej niż zakładano w Strategii
Transportu Kolejowego (zob. rysunek 2). Fakt ten
powodował wyższe od zakładanych koszty
związane z obsługą zadłużenia PKP S.A.

Rysunek 3. Zadłużenie PKP S.A.

Zadłużenie PKP S.A.
na koniec 2011 r.

4,36
mld zł

Dług brutto wg
założeń Strategii
Transportu Kolejowego

2,35
mld zł

Źródło: PKP

W tej sytuacji, aby myśleć o powrocie pasażerów i towarów na tory, konieczna była gruntowna przebudowa
sposobu działania oraz zarządzania Grupą PKP oraz doinwestowanie tych kluczowych obszarów, które
decydują o poziomie jakości usług oferowanych klientom. Niniejszy raport przedstawia zakres działań
podjętych w latach 2012-2015 oraz ich efekty, jak również obszary, których poprawa będzie niezbędna
w kolejnym okresie.
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Kluczowe spółki Grupy PKP

Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej „PKP S.A.”) nadzoruje i koordynuje działania wszystkich spółek
w obrębie Grupy PKP, jest też właścicielem większości dworców kolejowych w Polsce, a także ponad 22 tys.
mieszkań i ponad 100 tys. działek nieruchomościowych.
Spółka w 2014 r. zatrudniała ponad 2,6 tys. osób, a jej przychody wyniosły 700 mln zł.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej „PKP PLK”) jest zarządcą narodowej sieci linii kolejowych,
która obecnie liczy ponad 18,5 tys. km. Synchronizuje ruch ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych
należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Odpowiada także za opracowywanie i aktualizowanie
rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.
Spółka w 2014 r. zatrudniała prawie 38 tys. osób, a jej przychody wyniosły 4,9 mld zł.

Spółka PKP Cargo S.A. (dalej „PKP Cargo”) jest największym w Polsce i drugim w Europie przewoźnikiem
towarów na rynku kolejowym. Realizuje przewozy zarówno w Polsce, jak i za granicą (na terenie Niemiec,
Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Holandii oraz Belgii).
Spółka w 2014 r. zatrudniała ponad 22 tys. osób, a jej przychody wyniosły 4,3 mld zł.

Spółka PKP Energetyka S.A. (dalej „PKP Energetyka”) jest dostawcą energii elektrycznej. Prowadzi
różnorodną działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, usług elektroenergetycznych
oraz sprzedaży paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych.
Spółka w 2014 r. zatrudniała ponad 7 tys. osób, a jej przychody wyniosły 4,3 mld zł.

Spółka PKP Intercity S.A. (dalej „PKP Intercity”) zajmuje się krajowymi i międzynarodowymi przewozami
dalekobieżnymi. Pociągi PKP Intercity kursują głównie między dużymi miastami oraz dowożą pasażerów do
popularnych ośrodków turystycznych. Spółka umożliwia również podróże do europejskich metropolii. Zapewnia
kursowanie składów InterCity, Express InterCity, Express InterCity Premium (Pendolino) oraz TLK (Twoje Linie
Kolejowe).
Spółka w 2014 r. zatrudniała ponad 7 tys. osób, a jej przychody wyniosły 1,8 mld zł.

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (dalej „PKP LHS”) jest przewoźnikiem kolejowym oraz
zarządcą infrastruktury linii kolejowej nr 65 (Linii Hutniczej Szerokotorowej) realizującym przewozy towarowe
oraz usługi logistyczne wzdłuż linii nr 65.
Spółka w 2014 r. zatrudniała 1,3 tys. osób, a jej przychody wyniosły 424 mln zł.
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3. Obszary zmian
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3.1 Obszar zmian: Inwestycje
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3.1 Obszar zmian: Inwestycje
Kluczowe
obszary
zmian

Inwestycje

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Infrastruktura

Dworce kolejowe

Tabor

3.1.1 Kluczowe zmiany
Grupa PKP w 2012 r. stała przed wyzwaniem, jakim było znaczące zwiększenie tempa modernizacji aby móc
poprawić jakość usług i bezpieczeństwo podróżowania koleją. Kluczowe wyzwania związane były z realizacją
inwestycji: infrastrukturalnych, w dworce kolejowe oraz tabor.

Infrastruktura
Kluczowe
obszary
zmian

Inwestycje

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Infrastruktura

Dworce kolejowe

Tabor

Pierwszym krokiem do zmiany sposobu zarządzania inwestycjami był audyt i ocena ryzyka wszystkich
projektów infrastrukturalnych realizowanych przez PKP PLK. Jego efektem było zidentyfikowanie licznych
i koniecznych do wprowadzenia zmian w procesie inwestycyjnym, których wdrożenie zapoczątkowane zostało
w 2012 r. i zintensyfikowane na początku 2013 r. Jednym z pierwszych działań było powołanie Biura
Zarządzania Projektami, które w sposób jednolity i scentralizowany weryfikuje i urealnia harmonogramy
inwestycji. Stało się ono również odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji działań minimalizujących ryzyko
projektów.
W drugim kroku PKP PLK postawiła na dialog z wykonawcami. W ramach powołanego Forum Inwestycyjnego
wypracowano rozwiązania, które zaowocowały zmianą w podejściu do wykonawców, tak aby projekty
inwestycyjne mogły być sprawniej i w bardziej przewidywalny sposób realizowane. Wprowadzono między
innymi płatności częściowe, zaliczki, przygotowano nowe dokumenty bazowe oraz regulacje przetargowe.
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Jednym z istotnych elementów było wprowadzenie szczegółowych harmonogramów z kamieniami milowymi
i zapisami o karach umownych oraz reorganizacja struktur współpracujących z wykonawcami po stronie PKP
PLK. Wszystkie te działania wpłynęły na sprawniejsze prowadzenie procesu inwestycyjnego, co przełożyło się
na możliwość zwiększenia zakresu i liczby prowadzonych inwestycji. Pozwoliło to na terminową realizację
między innymi takich projektów jak przygotowanie infrastruktury pod Pendolino.
W trzecim kroku, aby zapewnić wysoki standard wykonanych inwestycji, PKP PLK w 2014 r. usprawniła
i rozszerzyła zakres kontroli jakości prowadzonych inwestycji. W ostatnim roku z ramienia Biura Zarządzania
Projektami przeprowadzono ich prawie 500 przez powołany w tym celu zespół ds. analiz technicznoinżynieryjnych, który weryfikuje wykonanie inwestycji pod kątem jakości i terminowości. Dodatkowo
prowadzone są kontrole dokumentacji oraz audyty jakości stosowanych materiałów budowlanych, co ma na
celu zagwarantowanie wykonania inwestycji zgodnie z wymaganiami Grupy PKP.
Inwestycje w infrastrukturę kolejową są szczególnie ważne, ponieważ pozwalają między innymi na zwiększenie
parametrów sieci kolejowej np. możliwość podwyższenia prędkości, a co się z tym wiąże skrócenie czasu
przejazdów na poszczególnych trasach. Dodatkowo zły stan techniczny infrastruktury wpływa bezpośrednio na
bezpieczeństwo prowadzeniu ruchu kolejowego.
Dlatego od 2012 r. Grupa PKP zintensyfikowała działania mające na celu modernizację infrastruktury kolejowej.
W ciągu trzech ostatnich lat nakłady inwestycyjne w tym obszarze wyniosły ponad 16 mld zł, w porównaniu do
9 mld zł w latach 2009-2011.

Wykres 8. Wartość inwestycji w infrastrukturę (mln zł) w latach 2009-2014 i w realizacji w 2015 r.
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Wysoki poziom wartości inwestycji PKP PLK wynika przede wszystkim z rosnących nakładów na linie kolejowe.
W latach 2012-2014 zostało wyremontowanych ponad 3600 km torów, a w wyniku modernizacji wzrosła
maksymalna prędkość jazdy pociągów na długości prawie 5776 km.
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Wykres 9. Długość zmodernizowanych torów (km) w latach 2009-2014
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Ponadto przy wsparciu środków unijnych z POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
realizowany jest również program rewitalizacyjny linii kolejowych. Rewitalizacja polega na przywróceniu
parametrów technicznych linii kolejowej po długim okresie eksploatacji. Jest najszybszą i najtańszą metodą
usprawnienia ruchu kolejowego – wyremontowanie 1 km toru kosztuje nieco ponad 4 mln zł, podczas gdy
modernizacja jest niemal dwukrotnie droższa. Prace rewitalizacyjne nie wiążą się z koniecznością uzyskania
wielu pozwoleń administracyjnych, co sprawia, że ich przeprowadzenie jest nawet dwa razy krótsze niż
w przypadku modernizacji. Dzięki temu, udało się nie tylko szybko przywrócić dobre parametry wybranym do
programu liniom kolejowym, ale także w większym stopniu wykorzystać przyznane przez UE środki.
W wyniku modernizacji i rewitalizacji bilans długości linii kolejowych, na których podniesiono prędkość
maksymalną w latach 2012-2014 wyniósł 4020 km. W porównywalnym okresie w latach poprzednich bilans ten
wyniósł - 1732, co oznaczało faktyczną dezinwestycję.
Wykres 10. Bilans długości linii kolejowych, na których zmieniono prędkość maksymalną (km) w okresie 2009-2014
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Inwestycje w infrastrukturę kolejową pozwalają nie tylko poprawić przepustowość linii kolejowych, ale wpływają
również na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. Jednym z kluczowych dla
bezpieczeństwa elementów infrastruktury kolejowej są urządzenia sterowania ruchem. Przy każdej
modernizacji bądź rewitalizacji linii kolejowej stare, wyeksploatowane urządzenia są zastępowane
nowoczesnymi i cyfrowymi, co znacząco zmniejsza ich awaryjność. PKP PLK instalują na liniach
najnowocześniejsze systemy sterowania, takie jak ETCS i ERTMS, wspomagające maszynistów
w bezpiecznym prowadzeniu pociągów.
Dodatkowo po 2012 r. PKP PLK wdrożyły dwa projekty mające na celu modernizację rozjazdów i przejazdów.
Rozjazdy to elementy zwiększające płynność ruchu i jego bezpieczeństwo. Na przejazdach ryzyko wystąpienia
sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczestników ruchu kolejowego jest szczególnie wysokie, z uwagi na
krzyżowanie się ruchu kolejowego z ruchem samochodowym i pieszym. Efektem projektu modernizacji
przejazdów, o wartości ponad 1 mld zł, jest odnowienie niemal 1070 przejazdów w latach 2012-2014.
Natomiast wprowadzenie wartego 2 mld zł projektu wymiany rozjazdów pozwoliło na wymianę 2744 nowych
rozjazdów w latach 2012-2014.
Inwestycje w infrastrukturę kolejową obejmowały również budowę i modernizację obiektów inżynieryjnych
takich jak mosty, wiadukty czy tunele. Modernizacji uległa również sieć trakcyjna i perony. W szczególności
2014 r. był rekordowy pod względem nakładów inwestycyjnych. Ich wartość wyniosła ponad 7 mld zł. W kwocie
tej zawiera się modernizacja torów oraz budowa i modernizacja m.in. 812 obiektów inżynieryjnych, 222
peronów, 154 wiaduktów oraz 545 przejazdów kolejowych.

Tabela 1. Wykonanie rzeczowe inwestycji w infrastrukturę w latach 2009-2014
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Źródło: PKP
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Kolejnym elementem inwestycji Grupy PKP związanym z poprawą komfortu podróżowania stały się dworce
kolejowe.
Grupa PKP realizując inwestycje dworcowe kieruje się dobrymi praktykami zarządzania projektowego,
skupiając się na jak najwyższym poziomie obsługi pasażera oraz maksymalnym wykorzystaniu komercyjnego
potencjału dworców. Obecnie już na etapie przygotowania projektów koncepcyjnych brane pod uwagę są
czytelne kryteria dotyczące 4 parametrów inwestycji: stanu technicznego, przepływów pasażerskich, liczby
zatrzymań pociągów i potencjału komercyjnego. Umożliwia to efektywne wykorzystanie dostępnych środków
i obiektywny wybór lokalizacji inwestycji, zgodny z realnymi potrzebami podróżnych.
Do 2010 r. Grupa PKP skupiała się głównie na bieżących remontach istniejących dworców. W latach 20092011 wydano na ich modernizację około 366 mln zł, a w kolejnych latach (2012-2014) już 650 mln zł,
kontynuując zmiany zapoczątkowane w 2011 r. W 2015 r. planuje się dodatkowo udostępnienie podróżnym 21
zmodernizowanych dworców, m.in. Bydgoszcz Główna, Szczecin Główny i Gliwice.
Wykres 11. Nakłady inwestycyjne na dworce (mln zł) w latach 2009-2014 i w realizacji w 2015 r oraz liczba dworców
oddanych do użytku po modernizacji.
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Największe nakłady inwestycyjne przeznaczono na dworce w 2012 r., co wiązało się z organizacją mistrzostw
w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie. Od 2013 r. inwestycje dynamicznie wzrastają przy jednoczesnym
zachowaniu czytelnych kryteriów wyboru dworców.
Tabela 2. Największe nakłady inwestycyjne na dworce (zrealizowane w latach 2012-2014 i w trakcie realizacji)

Dworzec

Gdynia Główna
40 mln zł
Iława Główna
18 mln zł

Szczecin
Główny*
79 mln zł

Bydgoszcz Główna*
120 mln zł

Poznań Główny
32 mln zł
Wrocław Główny
323 mln zł
Gliwice*
31 mln zł

Warszawa
Wschodnia
47 mln zł
Piotrków Trybunalski
14 mln zł

Katowice
34 mln zł

Przemyśl Główny
22 mln zł

Kraków Główny
133 mln zł

Koszt całkowity
(mln zł)

Wrocław Główny

323

Kraków Główny

133

Bydgoszcz Główna*

120

Szczecin Główny*

79

Warszawa Wschodnia

47

Gdynia Główna

40

Katowice

34

Poznań Główny

32

Gliwice*

31

Przemyśl Główny

22

Iława Główna

18

Piotrków Trybunalski

14

* W realizacji
Źródło. PKP

W latach 2012-2014 zmodernizowano 63 dworce kolejowe.

Obecna modernizacja dworców ma bardzo szeroki zakres i oznacza praktycznie stawianie budynków od nowa.
Wprowadzane są nowoczesne rozwiązania technologiczne, które uwzględniają obowiązujące normy
bezpieczeństwa oraz dobre praktyki obsługi pasażera. Dodatkowo podniesiono komfort pasażera na dworcu
poprzez zwiększenie liczby sklepów, punktów usługowych, kawiarni, a także udostępnienie Wi-Fi oraz
ułatwienie dostępu do spójnej, przejrzystej i wiarygodnej informacji na temat połączeń. Udoskonalenie systemu
informacji pasażerskiej możliwe było dzięki inwestycjom w elektroniczne tablice informacyjne, standaryzacje
oznakowania oraz otwarcie Centrów Obsługi Klienta, w których pasażerowie mogą zaplanować podróż,
uzyskać informację o zniżkach i promocjach. Na zmodernizowanych obiektach funkcjonują też Nowe Biura
Dworca, gdzie podróżni mogą zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania dworca i złożyć reklamację bądź
skargę.
Jednym z najnowocześniejszych projektów inwestycyjnych jest podziemny dworzec Kraków Główny. Integruje
on kolej dalekobieżną, lokalną i komunikację miejską. Poziom dofinansowania budowy obiektu ze środków
2
unijnych wyniósł 70%. Budynek dworcowy dysponuje 4300 m powierzchni komercyjnej, czyli drugą największą
powierzchnią komercyjną na dworcach w Polsce. Znajduje się w nim 50 lokali, które wpływają na podwyższenie
komfortu pasażera. Dodatkowo jest on połączony z galerią handlową, a podróżni mają dostęp do bezpłatnego
Wi-Fi. Codzienne funkcjonowanie obiektu nadzoruje menedżer dworca.
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Zdjęcie 1. Nowy podziemny dworzec Kraków Główny

Źródło: PKP

Z kolei jedną z najbardziej efektownych inwestycji dworcowych jest Wrocław Główny. Zabytkowy, ponad
150-letni gmach został zmodernizowany z zachowaniem niepowtarzalnego XIX-wiecznego klimatu. Podczas
prac konserwatorskich odkryto m.in. historyczne malowidła na sklepieniu kasowym. Wyburzono także
podziemny schron z okresu II wojny światowej, a w jego miejscu zbudowano parking podziemny. W ramach
modernizacji niewykorzystane przedtem wyższe kondygnacje 3-piętrowego gmachu zostały przebudowane pod
przestrzeń gastronomiczną i handlową, a na antresoli powstała przestrzeń kulturalna na potrzeby imprez
okolicznościowych. Dobudowano dodatkowy peron oraz budynek Dworca Nocnego służący jako połączenie
dworca kolejowego z autobusowym. Nowy dworzec jest w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wyposażony w cyfrowy system monitoringu.
Zdjęcie 2. Dworzec Główny we Wrocławiu – po lewej stronie zdjęcie przed modernizacją, po prawej po modernizacji

Źródło: PKP

Zakres działań inwestycji dworcowych obejmuje nie tylko największe miasta w Polsce, ale także mniejsze
miejscowości. W związku z tym PKP S.A. realizuje również nowatorski projekt IDS – Innowacyjny Dworzec
Systemowy, polegający na zastępowaniu niszczejących obiektów dworcowych nowoczesnymi, kompaktowymi
budynkami na podstawie ujednoliconego projektu, z wykorzystaniem zaawansowanych, ale ekonomicznych
rozwiązań konstrukcyjnych. Celem projektu IDS jest stworzenie dworców dostosowanych do potrzeb
pasażerów i najemców, o wysokiej jakości, spełniających standardy międzynarodowe oraz w pełni
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dworce są zaprojektowane w ten sposób, aby
minimalizować koszty eksploatacji przy maksymalizacji użyteczności obiektu. Dzięki stosowaniu takich
rozwiązań, jak panele słoneczne czy automatyczna regulacja naświetlenia, można zaoszczędzić od 40 do 60%
na kosztach utrzymania takich obiektów. Budowa dworca IDS i jego późniejsze utrzymanie jest znacznie
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tańsze niż typowy remont i eksploatacja starszego obiektu. Aktualnie PKP S.A. realizuje cztery inwestycje
pilotażowe: w Nasielsku, Ciechanowie, Mławie i Strzelcach Krajeńskich Wschód. Łączna wartość nakładów na
te projekty to 17,4 mln zł. Spółka planuje kontynuować przedsięwzięcie i do końca 2015 r. wskazać pięć
kolejnych lokalizacji, które obejmie program IDS.
Zdjęcie 3. Dworzec w Ciechanowie – po lewej stronie zdjęcie przed modernizacją, po prawej wizualizacja dworca
po modernizacji

Źródło: PKP

„Dworzec jest pierwszym miejscem kontaktu z miastem, jest jego
wizytówką. Dobra i przystępna komunikacja w obiekcie zintegrowanego
centrum obsługi podróżnych w bliskim sąsiedztwie nowo kreowanych
miejsc pracy są cenotwórczymi inwestycjami. Są to też najbardziej
atrakcyjne miejsca dla inwestycji publicznych i deweloperskich.
Symbioza miasta z dworcami jest oczywistością. A jeśli jeszcze będzie
tam miejsce na kreowanie dobrej architektury o co nasze
stowarzyszenie SARP zabiega – będą stawały się ikonami miast."
– Mariusz Ścisło
Architekt, Prezes SARP

Tabor
Kluczowe
obszary
zmian

Inwestycje

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Infrastruktura

Dworce kolejowe

Tabor

Inwestycje prowadzone w ciągu ostatnich trzech lat obejmowały nie tylko infrastrukturę kolejową i dworcową,
ale również tabor. Od 2012 r. Grupa PKP systematycznie zwiększa wydatki na modernizację i zakup taboru
kolejowego. PKP Intercity tylko w latach 2012-2014 przeznaczył blisko 2 mld zł na realizację szeroko
zakrojonego planu inwestycji taborowych.
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Wykres 12. Inwestycje taborowe PKP Intercity (mln zł) w latach 2009-2014 i w realizacji 2015 r.
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Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w tabor (mln)
Źródło: PKP

Program inwestycyjny obejmował zarówno zakup nowych pociągów, wagonów czy lokomotyw, jak
i modernizację już posiadanego taboru. W ramach programu zmodernizowano m.in. 20 lokomotyw spalinowych
i 218 wagonów. Wagony przystosowane zostały do jazdy z prędkością 160 km/h. W wyniku prac
modernizacyjnych przewoźnik pozyskał klasyczne wagony przedziałowe klasy 1 i 2 oraz wagony
bezprzedziałowe, barowe, sypialne, rowerowe i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zmodernizowane wagony są wyposażone w ergonomiczne fotele, nowoczesne toalety i klimatyzację. Przy
każdym fotelu zamontowano gniazdko elektryczne oraz indywidualne oświetlenie. Zamiast tradycyjnych tablic
informacyjnych, w wagonach umieszczono elektroniczne wyświetlacze, na których pojawiają się informacje
o przebiegu trasy.
Ponadto w ramach kluczowych inwestycji do końca 2015 r. PKP Intercity pozyska jeszcze 40 składów
zespolonych przystosowanych do jazdy z prędkością 160 km/h, 20 nowych wagonów oraz 10 lokomotyw
spalinowych. Dodatkowo, Spółka zainwestowała w zakup 20 nowoczesnych składów zespolonych Pendolino
(więcej pkt. 2.4) oraz 25 nowych wagonów dedykowanych trasie Wrocław- Gdynia.
Zdjęcie 4. Inwestycje w tabor PKP Intercity w latach 2012-2015

218

40
nowych składów
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wagonów

45
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zmodernizowanych
lokomotyw
Źródło: PKP
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„Transport kolejowy jest miarą jakości życia Polaków. Realizowany przez
PKP Intercity program zakupu i modernizacji taboru przynosi wymierne
efekty w postaci zwiększenia komfortu podróży pasażerów oraz
przyczynia się do zmiany wizerunku kolei w społeczeństwie. Nie jest to
zadanie łatwe po długim okresie niedoinwestowania całego sektora."
– Dr hab. Jana Pieriegud
Katedra Transportu SGH

Projekt Pendolino
Wdrożenie projektu Pendolino (Express InterCity
Premium) było jednym ze strategicznych
przedsięwzięć realizowanych w Grupie PKP.
Projekt miał również kluczowe znaczenie dla
wizerunku i funkcjonowania całej kolei pasażerskiej
w Polsce. Najważniejszy etap projektu
zainicjowanego w 2008 r. przypadał na lata 20122014. Głównym wyzwaniem oprócz terminowego
odbioru składów była budowa i modernizacja
infrastruktury kolejowej umożliwiającej przejazd
z prędkością powyżej 160 km/h, systemów
łączności i sterowania ruchem kolejowym.

Aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w realizacji projektu, spółka PKP Intercity podjęła szereg
profesjonalnych działań z obszaru zarządzania projektowego pozwalających ściśle monitorować tak
wymagające i złożone przedsięwzięcie. W aktywny udział zaangażowana została cała Grupa PKP, a zwłaszcza
PKP PLK, PKP Intercity, PKP Energetyka i PKP S.A. Koordynacja i synchronizacja działań wymagały
bezpośredniej współpracy zarządów spółek Grupy oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ścisły monitoring
projektu obejmował m.in. częste spotkania statusowe, szczegółowe raportowanie oraz negocjacje
z wykonawcami, dzięki którym udało się przyśpieszyć realizację kluczowych z punktu widzenia projektu
inicjatyw. Dodatkowo w PKP PLK utworzono zespół sprawdzający w terenie postępy prac związanych
z infrastrukturą, a w PKP Intercity zespół odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z producentem taboru
oraz odbiory techniczne i końcowe składów. Zaangażowanie utworzonych zespołów w monitoring projektu
umożliwiło aktywne zarządzanie ryzykiem oraz terminową realizację zadań.
Zakres projektu Pendolino to łącznie 115 zadań dotyczących taboru i koszyka usług, infrastruktury torów oraz
infrastruktury energetycznej. Przykłady realizowanych zadań to między innymi: budowa infrastruktury kolejowej,
certyfikacja ETCS dostosowanie sieci zasilania do wymagań nowego taboru (projekt MUZa), zapewnienie
finansowania projektu, homologacja taboru oraz przygotowanie oferty handlowej. Realizacją projektu zajęły się:
PKP Intercity, PKP PLK oraz PKP Energetyka, natomiast za koordynację prac pomiędzy Spółkami
odpowiedzialne były PKP S.A.
W ramach projektu zmodernizowano m.in. 1209 km torów, 958 rozjazdów, 153 przejazdy, 127 peronów i 784
obiekty inżynieryjne. Dodatkowo wybudowano Warsztat Utrzymania Technicznego niezbędny do świadczenia
usług utrzymania przez producenta taboru. Usprawnienia w obszarze zarządzania projektowego pozwoliły na
sprawne i terminowe wykonywanie zadań przez PKP Intercity.
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Zdjęcie 5. Pociąg Pendolino

Źródło: PKP

Każdy z nowych pociągów posiada 357 miejsc w klasie 2 oraz 45 miejsc w klasie 1, ergonomiczne fotele,
stoliki, oświetlenie, interkom alarmowy, gniazdko, informację pasażerską na monitorach, klimatyzację oraz
charakteryzuje się niskim poziomem hałasu. Pociąg wyposażony jest również w specjalne miejsca dla
pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie miejsca oznakowane są alfabetem Braille’a,
pociąg wyposażony jest również w specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budowa i wyposażenie
składu zapewniają pasażerom wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zaawansowanej technologii, na którą
składa się m.in. aerodynamiczny przód maszyny posiadający elementy pochłaniające energię uderzenia
w przypadku kolizji. O bezpieczeństwo pasażerów w pociągach dba również przeszkolona obsługa. W ramach
projektu Pendolino przeszkolono 130 maszynistów i 340 członków drużyn konduktorskich. Aktualnie trwają też
prace nad wdrożeniem w składach EIP usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu.
Rysunek 4. Trasy nowych składów Pendolino

Gdynia
Gdańsk

Warszawa-Gdańsk
2h 58 min

Warszawa

Warszawa-Wrocław
3h 42 min
Wrocław

Częstochowa
Opole

Katowice
Warszawa-Katowice
2h 34 min

WarszawaKraków 2h 28 min
Kraków

Źródło: PKP
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Składy Pendolino obsługują
dziennie 48 połączeń, oferując na
swoich trasach rocznie ok. 7 mln
miejsc oraz zapewniając klientom
szybką i komfortową podróż.
Inwestycja pozwoliła zlikwidować
637 ograniczeń prędkości,
w efekcie czego skróciły się
czasy podróży na trasach
Wrocław – Warszawa,
Katowice/Kraków – Warszawa
oraz Warszawa - Gdynia Główna.
Podczas testów w listopadzie
2013 r. pomiędzy Górą
Włodowską a Psarami, Pendolino
uzyskało prędkość 293 km/h.
Testy prędkości stanowiły jeden
z wielu elementów procesu
badań, jakim przed wdrożeniem
do codziennej eksploatacji
poddawany był nowy skład.

3.1.2 Efekty
Kluczowe
zmiany

Infrastruktura

Dworce kolejowe

Tabor

Przeznaczono kwotę
o łącznej wartości 16,3mld zł

Zainwestowano 650 mln zł
w modernizację dworców

Wykorzystano nakłady
o wartości 2 mld zł

Efekt:
Wzrost bezpieczeństwa
w ruchu kolejowym,
skrócenie czasów
przejazdu

Efekt:
Wzrost komfortu oraz
bezpieczeństwa pasażerów

Efekt:
Wzrost komfortu jazdy
pasażerów, skrócenie
czasów przejazdu

W latach 2009-2011 wydatki inwestycyjne Grupy PKP wyniosły 10,3 mld zł. Dla porównania w latach
2012-2014 przeznaczono na ten cel prawie 19 mld zł. Po 2012 r. zwiększyła się skala inwestowania
w modernizację infrastruktury kolejowej, taboru i dworców.
Jednym z najważniejszych efektów wielu działań w Grupie PKP jest skrócenie czasu przejazdu na wielu
trasach w Polsce. Po raz pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej udało się uzyskać prędkość pociągu
pasażerskiego 200 km/h. Do zmiany przyczyniły się zarówno modernizacje infrastruktury jak i inwestycje
w tabor. Skrócił się czas przejazdu między innymi na trasie Kraków – Warszawa, Wrocław – Poznań,
Warszawa – Katowice oraz Gdańsk – Warszawa.
Tabela 2. Zmiana czasów przejazdów w okresie 2012-2015

Relacja

Czas w 2012

Czas w 2015

Skrócenie czasu

Gdańsk

- Kraków

8h 18min

5h 26min

2h 52min

Warszawa

- Gdańsk

4h 52min

2h 58min

1h 54min

Wrocław

- Kraków

4h 45min

3h 08min

1h 37min

Warszawa

- Wrocław

4h 57min

3h 42min

1h 15min

Poznań

- Gdańsk

3h 46 min

2h 59min

0h 47min

Warszawa

- Kraków

2h 42min

2h 28min

0h 11min

Warszawa

- Katowice

2h 40min

2h 34min

0h 06min

Źródło: PKP

Kolejnym efektem działań podjętych przez Grupę PKP było zwiększenie komfortu podróżnych na dworcach.
W ciągu ostatnich 3 lat oddanych zostało do użytku po modernizacji ponad 60 dworców. Szereg udogodnień,
takich jak zwiększenie liczby bankomatów i kawiarni, udostępnienie Wi-Fi oraz udoskonalenie informacji
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o połączeniach, zmieniło dotychczasowe postrzeganie dworców przez pasażerów. Dodatkowo w 2015 r.
planowane jest oddanie kolejnych 21 zmodernizowanych dworców, m.in. w Szczecinie, Bydgoszczy
i Gliwicach.
Standaryzacja prowadzenia projektów i przetargów, wdrożenie najlepszych praktyk monitoringu i kontroli
inwestycji pozwalają obecnie zwiększyć stopień wykorzystania środków z dotacji i kredytów – jest to jeden ze
strategicznych celów Grupy PKP. Dzięki sprawnym działaniom udało się zwiększyć kwotę wykorzystanych
środków z Unii Europejskiej z 1,5 mld w 2011 r. do 5 mld w 2014 r. Środki wykorzystane przez Grupę PKP
w latach 2012-2014 to zatem prawie 10 mld zł. Wartość ta pięciokrotnie przekracza kwotę, którą Grupa
wykorzystała w latach 2009-2011. Dodatkowo w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PKP uruchomiło 37 projektów od 2012 r., a więc o 14 więcej niż w ubiegłych latach. Ponadto w latach
2007-2011 wykorzystano jedynie około 12% środków unijnych przyznanych w perspektywie 2007-2013.
W następnych trzech latach wykorzystanie dynamicznie wzrosło i w 2014 r. wynosiło już 60% przyznanej
kwoty.
Wykres 13. Wykorzystanie przyznanych środków unijnych w latach 2007-2014 i w realizacji 2015 r.
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Źródło: PKP

„PKP były przez długi okres wskazywane jako podmiot, który miał
poważne problemy z wydawaniem funduszy unijnych. W ostatnich
latach nastąpiło wyraźne przyspieszenie i usprawnienie wydawania
funduszy unijnych, ale wydanie wszystkich dostępnych środków
w ramach mijającej perspektywy finansowej 2007-2013 stanowi
olbrzymie wyzwanie dla PKP i niedobrze by było, gdyby
niewykorzystane środki musiały trafić z powrotem do Brukseli.
Znacząco zwiększone środki unijne przeznaczone na kolej w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020 powodują, że jeszcze bardziej musi
być zwiększona zdolność absorpcji funduszy unijnych przez grupę PKP
w przyszłości. Beneficjentami tych środków mogą być wszystkie spółki
z grupy PKP, choć niewątpliwie najwięcej tych środków trafi do PKP
PLK."
– Jerzy Kwieciński
Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
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3.2 Obszar zmian:
Klient
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3.2. Obszar Zmian: Klient
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3.2.1 Kluczowe zmiany

W ramach diagnozy sytuacji zastanej w 2012 r. Zarząd PKP
S.A. zdecydował się na pierwszą w historii Grupy PKP
kompleksową analizę całości doświadczenia klientów
z korzystania z jej usług. Szczegółowe badanie prowadziło do
zrozumienia potrzeb pasażerów, dla których kontakt z PKP
zaczyna się na etapie planowania podróży, gdy szukają
informacji o dostępnych połączeniach. W kolejnym kroku
klienci dokonują zakupu biletu i przyjeżdżają na dworzec,
gdzie spędzają czas w oczekiwaniu na pociąg. Kluczowym
elementem doświadczenia klientów jest sama podróż ale
także elementy obsługi, związane z rozwiązywaniem
problemów - reklamacje czy zwroty biletów.

Źródło: PKP

Wyniki analiz pozwoliły również ustalić i zhierarchizować kluczowe czynniki mające wpływ na zadowolenie
klientów, a ich bezpośrednim rezultatem było uruchomienie projektu Optymalizacja Punktów Styku Klienta
z Grupą PKP, realizowanego od 2013 r. przez trzy spółki Grupy mające bezpośredni wpływ na klientów: PKP
S.A., PKP PLK oraz PKP Intercity.
Projekt ten ma na celu poprawę jakości usług w całym szeregu doświadczeń z korzystania z transportu
kolejowego, a jego efekty są regularnie co 6 miesięcy mierzone za pomocą badania satysfakcji klientów
prowadzone przez zewnętrzne agencje badawcze.
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Ułatwienie planowania podróży w Internecie
W celu ułatwienia klientom planowania podróży, PKP wraz z firmą Google udostępniły pasażerom na
podstawie aktualnego rozkładu jazdy możliwość porównania trasy i czasu dotarcia do celu podróży za pomocą
transportu kolejowego w usłudze Google Transit.
Zdjęcie 6. Przykładowy wynik wyszukiwania trasy w Google Transit

Źródło: PKP

Zmodernizowane portale dla pasażerów
W odpowiedzi na rosnącą wśród pasażerów popularność internetowych rozkładów jazdy, PKP wprowadziły na
swoich stronach internetowych wiele udogodnień dla klientów. Strony PKP S.A., PKP Intercity oraz PKP PLK
zostały przebudowane lub zbudowane na nowo, wzbogacone o nowe funkcjonalności oraz dostosowane do
innych wymagań klientów, w tym osób niedowidzących. W chwili obecnej rozkłady oraz bieżące informacje są
spójne i aktualne na wszystkich stronach. Wprowadzone zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem klientów,
co potwierdzają statystyki witryn internetowych PKP pokazujące znaczący wzrost liczby użytkowników.
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W pierwszym kwartale 2015 r. liczba użytkowników strony rozkład-pkp.pl była o ponad milion
większa niż w analogicznym okresie 2012 r., co oznacza wzrost o 14%.

Zdjęcie 7. Witryna internetowa PKP S.A. przed modernizacją i po jej przeprowadzeniu

Źródło: PKP

Oferta pasażerska i zakup biletu
Kluczowe
obszary
zmian

Klient

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Planowanie
podróży

Oferta
pasażerska
i zakup biletu

Dworce
kolejowe

Podróż

Punktualność
i czas
przejazdu

Nadzór nad
jakością
i sytuacje
nadzwyczajne

Zmiany w ofercie pasażerskiej
Oferta pasażerska PKP przeszła zmiany mające na celu zarówno jej uatrakcyjnienie, jak i uproszczenie
z myślą o wygodzie klientów. Wprowadzono również nowy model ofert promocyjnych, czego przykładem jest
oferta „Wcześniej taniej”, która pozwala pasażerom uzyskać zniżki (odpowiednio 10, 20 i 30 %) przy zakupie
biletu z wyprzedzeniem, czy też oferta "Super Promo", w ramach której podróżni mogą pojechać pociągami
Express InterCity Premium (Pendolino) i Express InterCity w cenie już od 49 zł.
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Dla zwiększenia komfortu podróży pasażerów zwiększono liczbę pociągów objętych gwarancją miejsc
(możliwością zakupu biletu na konkretne miejsce), z jedynie 23% pociągów w rozkładzie jazdy 2011/2012 do
91% pociągów w rozkładzie jazdy 2014/2015.
W rozkładzie jazdy 2014/2015 91% pociągów komunikacji krajowej i międzynarodowej, w tym TLK,
zostało objętych gwarancją miejsc

Od stycznia 2015 r. PKP Intercity wprowadza również nowy profesjonalny system zarządzania sprzedażą.
Nowa strategia spółki położyła nacisk na rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży (innych niż okienka
kasowe), a także wykorzystanie potencjału sprzedaży do klientów biznesowych (zarządzanie handlowcami
przez cele sprzedażowe, partnerstwa z np. hotelami, organizatorami wydarzeń). Jednocześnie opracowywane
są korzystne oferty dla takich grup, jak studenci, rodziny i emeryci, a także inicjatywy zwiększające wypełnienie
pociągów w mniej atrakcyjnych przedziałach czasowych, czyli „Happy Hours”.
Wdrażając zmiany, Grupa PKP nie uniknęła jednak błędów i usterek. W listopadzie 2014 r. miała miejsce
poważna awaria systemu biletowego związana z wprowadzeniem do oferty pociągów Express InterCity
Premium (Pendolino). PKP zareagowały jednak na sytuację elastycznie, rekompensując klientom
niedogodności specjalną ofertą biletową (m.in. zwiększeniem puli tanich biletów).

Nowoczesne kanały sprzedaży biletów
Wśród wykorzystywanych przez PKP przed 2012 r. kanałów sprzedaży brakowało możliwości zakupu biletu
przez urządzenia typu smartfon i tablet. W marcu 2015 r. dotychczas jedynie informacyjna aplikacja IC Mobile
Navigator została zaktualizowana i obecnie pozwala na zakup biletów na wszystkie bezpośrednie połączenia
krajowe przewoźnika, w tym również na pociągi Express InterCity Premium (Pendolino). Ze względu na to, że
operatorem płatności jest SkyCash, zakup biletów PKP Intercity jest również możliwy z poziomu aplikacji tego
operatora, będącej popularnym kanałem płacenia online za produkty i usługi.
Zdjęcie 8. Aplikacja mobilna IC Mobile Navigator

Źródło: PKP

Analiza wyników sprzedaży PKP pokazuje rosnącą popularność Internetu, który stopniowo przejmuje ruch
z punktów kasowych i innych kanałów stacjonarnych. Od 2012 do 2014 r. liczba pasażerów kupujących bilety
online w ujęciu rocznym wzrosła trzykrotnie. Jest to efekt m.in. przebudowy witryn, dzięki której nastąpiło m.in.
znaczne uproszczenie procesu sprzedaży, odbywającego się obecnie w trzech krokach i umożliwiającego

34

zakup biletu bez konieczności dokonywania długotrwałej rejestracji na stronie. Warto wspomnieć, że jest to
jeden z największych wzrostów, jaki udało się w tym okresie osiągnąć firmom usługowym działającym
w Polsce.
Wykres 14. Wzrost udziału sprzedaży przez Internet w całości wolumenu sprzedaży biletów PKP Intercity od 2011 r.
do I kwartału 2015 r.

Sprzedaż przez Internet
Sprzedaż przez pozostałe kanały
2,7%

97,3%

2011

4,4%

95,6%

2012

10,4%

16,2%

26,3%

89,6%

83,8%

73,7%

2013

2014

I kw. 2015

Źródło: PKP

Z punktu widzenia klienta przyzwyczajonego do zakupu biletów w kasach istotną zmianą było wprowadzenie
systemu zarządzania kolejką na dworcach, czyli w praktyce wprowadzenie stosowanej już z powodzeniem na
lotniskach metody jednej kolejki, korzystniejszej ze względu na szybkość i „sprawiedliwość” obsługi klientów.
Co więcej, wszystkich 214 kas PKP Intercity zostało oznakowanych według jednolitego standardu, a ich
pracownicy przeszli szkolenia w zakresie nowych standardów obsługi klienta.
Zdjęcie 9. Wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania kolejką (zdjęcie po prawej) uporządkowało ten element
doświadczenia pasażera

Źródło: PKP

Zgodnie z wynikami badań satysfakcji pasażerów z procesu zakupu biletu, prowadzonych po wdrożeniu
powyższych zmian, ich zadowolenie wzrosło, potwierdzając pozytywny efekt działań PKP.
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Wykres 15. Wyniki badań satysfakcji pasażerów
z zakupu biletów w latach 2012 i 2015

Zdjęcie 10. Klient korzystający z aplikacji IC Mobile
Navigator

Zadowoleni
Niezadowoleni

64%

38 p.p.

47%

9%

60 p.p.

4%

2012

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum
IBC/Grupa IQS oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.

Źródło: PKP
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Czystość i estetyka dworców
Zgodnie z wynikami badań opinii z 2011 r. najgorzej ocenianym przez pasażerów elementem podróży koleją
była czystość w pociągach i na dworcach kolejowych. W celu poprawy tej sytuacji PKP postanowiły radykalnie
zmienić sposób zarządzania czyszczeniem dworców, peronów i innych podlegających im obiektów. Pierwszym,
podstawowym krokiem było stworzenie jednolitych pod względem podejścia w całej Grupie PKP standardów
czystości. Określają one jaki jest oczekiwany stan wyglądu każdego z obiektów oraz jakie działania
sprawdzające należy wykonać po każdorazowym ich czyszczeniu. Pozwoliło to na skuteczne egzekwowanie
czystości na dworcach i w pociągach od osób za to odpowiedzialnych.
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Zdjęcie 11. Porównanie stanu dwóch przykładowych dworców przed podniesieniem standardów czystości i po
dokonaniu zmian w tym zakresie oraz przeprowadzeniu doczyszczania i estetyzacji
Stan „przed”

Stan „po”

Źródło: PKP

W celu wprowadzenia widocznej dla klientów poprawy czystości w budynkach dworcowych, na stacjach
kolejowych i na peronach rozpoczęto ścisłą współpracę spółek będących ich właścicielami, czyli PKP S.A.,
zarządzającej budynkami dworców kolejowych, oraz PKP PLK, zarządzającej peronami i stacjami kolejowymi.
Przed 2012 r. takiej współpracy nie było, w efekcie czego występowały zupełnie różne standardy dotyczące
utrzymania czystości. Ujednolicone zasady pozwoliły na zmianę tego stanu.
Wykres 16. Wyniki badań satysfakcji pasażerów z
czystości na dworcach w latach 2012 i 2015

Zadowoleni
Niezadowoleni

13 p.p.

41 p.p.
50%

35%
22%
9%
2012

2015

Kluczowym elementem współpracy było
przeprowadzenie w 2014 r. wspólnego postępowania
przetargowego obu spółek w zakresie utrzymywania
czystości we wszystkich obiektach Grupy PKP.
W wyniku przetargu wybrano dla każdego dworca
jednego wykonawcę realizującego zadania na
podstawie umowy o gwarantowanym poziomie
świadczenia usług, co zapewnia jednolity standard
utrzymywania porządku we wszystkich 2668 obiektach
należących do spółek Grupy PKP. Zmieniło to
dotychczasową sytuację, w której za czystość danego
obiektu często odpowiadało kilku wykonawców i brak
było standardów ją określających. Przejęcie przez
podmioty zewnętrzne odpowiedzialności za dworce
rozpoczęło się od gruntownego doczyszczania
i estetyzacji obiektów. 2640 dworców i stacji zostało
doczyszczonych w pierwszym okresie realizacji usługi.
Wysiłki PKP dały wymierne efekty w postaci wzrostu
satysfakcji klientów z czystości na dworcach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS
oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
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W oczekiwaniu na pociąg
Wraz z modernizacją dworców Grupa PKP stopniowo wdrożyła usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.
Obecnie usługa Wi-Fi dostępna jest na 121 dworcach, co zgodnie z danymi PKP w grudniu 2014 r. stawiało
Polskę w czołówce państw europejskich pod względem udziału dworców oferujących Internet w ogólnej liczbie
dworców.
Wykres 17. Udział dworców kolejowych, na których dostępne jest Wi-Fi, w ogólnej liczbie dworców w wybranych
europejskich krajach w grudniu 2014 r.

32,3%
20,3%

18,6%
10,0%

Polska

Niemcy

7,4%
Szwajcaria

Szwecja

7,0%
Holandia

Belgia

Źródło: PKP

Zdjęcie 12. Lokale na dworcu PKP w Krakowie

Zmiany, które objęły dworce
dotknęły również miejsc, w których
podróżni oczekują na pociąg. Do
dworcowych lokali wprowadzono
najemców działających pod
rozpoznawalnymi dla
konsumentów markami. Wpływa to
na pozytywny odbiór oferty dworca
przez pasażerów. Przykładami
znanych firm, które zostały
najemcami powierzchni na
polskich dworcach, są m.in.:
Biedronka, Starbucks, Empik,
Blikle czy McDonald’s.

Źródło: PKP

Dzięki przeznaczeniu części przestrzeni na dworcach na sklepy, kawiarnie i restauracje dworce oprócz
miejsca, gdzie podróżni kupują bilety i oczekują na pociąg, stają się także miejscem spotkań. Można tam miło
spędzić czas, zrobić zakupy czy zjeść obiad.
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Zdjęcie 13. Pomoc osobie niepełnosprawnej

Grupa PKP podjęła działania
w celu ułatwienia osobom
niepełnosprawnym korzystania
z usług transportu kolejowego.
Poza zmianami wynikającymi
z modernizacji dworców
wprowadzono procedury udzielania
pomocy – przez pracowników
ochrony – osobom
niepełnosprawnym na dworcach
w całym kraju. Obecnie pomoc ta
świadczona jest na blisko 50
dworcach i jest uzupełniana w razie
potrzeby o patrole, których
zadaniem jest dojechanie na teren
obiektu i udzielenie pomocy
w przemieszczaniu się po terenie
dworca i peronów.
Źródło: PKP

Bezpieczne dworce
Zdjęcie 14. Pracownicy ochrony dworca w Warszawie.

W ramach działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa pasażerów na dworcach
kolejowych, zwiększono liczbę obiektów,
w których działają agencje ochrony. Na głównych
dworcach ochrona jest całodobowa, a na tych
z mniejszym ruchem pasażerskim ograniczona do
czasu, gdy na dworcu przebywają podróżni.
Dodatkowo zwiększono liczbę dworców objętych
monitoringiem wizyjnym. Szczegółowe informacje
o tym obszarze znajdują się w rozdziale raportu
pt. „Bezpieczeństwo”.

Źródło: PKP

Przejrzysta informacja o podróży
Zmianie uległa także informacja pasażerska przekazywana przed podróżą i w jej trakcie. Nośnikami informacji
są zarówno tablice informacyjne i komunikaty głosowe na dworcach, w kasach i pociągach, jak i strony
internetowe oraz aplikacje mobilne. Dzięki ujednoliceniu standardów wyświetlanych i wygłaszanych
komunikatów, na wszystkich przystankach, stacjach i dworcach wyposażonych w nośniki informacji,
komunikaty są prezentowane w ten sam sposób. Co więcej, od grudnia 2013 r. informacją pasażerską na
stacjach i dworcach zarządza jeden podmiot, czyli PKP PLK, co pozwoliło uniknąć niespójności
w przekazywanych informacjach.
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Zdjęcie 15. Porównanie tradycyjnych i nowoczesnych tablic informacyjnych

Źródło: PKP

Zdjęcie 16. Nowe Biuro Dworca na Dworcu Centralnym
w Warszawie

Od lutego 2013 r. na 17 największych dworcach
pasażerowie mogą liczyć również na dodatkowe
wsparcie ze strony menedżerów dworców, którzy
pełnią funkcję gospodarzy obiektów. Odpowiadają
za jak najlepsze ich funkcjonowanie i wysoką
jakość obsługi podróżnych oraz za czystość
obiektów.
Kolejną nowością na 8 największych dworcach
kolejowych są Nowe Biura Dworca, będące z kolei
rozbudowanymi punktami informacyjnoreklamacyjnymi.
Źródło: PKP
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Czyste i komfortowe pociągi
Istotne zmiany objęły również model zarządzania czystością w pociągach Grupy PKP. Tak jak w przypadku
dworców przede wszystkim określone zostały jednolite standardy dla tego obszaru. PKP zatrudniły odbiorców
czystości, których wyposażono w tablety dla celów rejestracji wyników kontroli i przesyłania ich do centralnej
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bazy danych. Są oni elementem nowego, szczelnego systemu kontroli wykonawców, który opiera się również
na zasadzie płatności za usługę jedynie w przypadku jej rzetelnego wykonania. Kolejna z istotnych nowości
związana jest z wdrożeniem od grudnia 2014 r. usługi czyszczenia wagonów „w biegu”, czyli w trakcie jazdy
pociągu, nie tylko zaś na stacjach początkowych i końcowych. W marcu 2015 r. usługą tą objęte były wszystkie
pociągi Express InterCity (EIC) i Express InterCity Premium (Pendolino). Niezbędne do wdrożenia zmiany było
wprowadzenie pakietów sanitarnych, czyli zapasów środków czystości wystarczających na czas podróży
pociągu.
Wykres 18. Wyniki badań satysfakcji pasażerów
z czystości w pociągach w latach 2012 i 2015

Badania opinii pokazały, że na komfort podróży
mają również bardzo duży wpływ takie czynniki,
jak temperatura, sprawność techniczna gniazdek
i nagłośnienia, a także estetyka używanych
zagłówków, dywaników oraz zasłonek. Aby
zapewnić taki komfort wprowadzono weryfikację
temperatury w wagonach, oraz opracowano wzór
materiałów używanych w składach EIC i TLK.
Zgłaszanie usterek technicznych realizują obecnie
w czasie jazdy pociągu drużyny konduktorskie,
wykorzystując do tego tablety. Wyeliminowano
również braki części zamiennych
i uporządkowano proces ich zamawiania.
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57 p.p.
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Wysiłki PKP dały wymierne efekty w postaci
wzrostu satysfakcji klientów z czystości
w pociągach.

4%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS
oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.

Uprzejmi i pomocni konduktorzy
Elementem komfortu podróżnych jest również kontakt z konduktorami. W celu zwiększenia ich umiejętności
komunikacyjnych i zapewnienia właściwego przekazywania informacji klientom w latach 2013-2014
przeprowadzono dwa cykle szkoleń dla wszystkich pracujących drużyn konduktorskich, czyli ok. 1700 osób.
Dla porównania: w latach 2009-2012 w tym obszarze przeszkolono jedynie 450 osób.
Efektem szkoleń była zmiana podejścia konduktorów do podróżnych, którzy pełnią obecnie funkcję gospodarza
pociągu, informując pasażerów o przebiegu podróży i ewentualnych opóźnieniach, wspierając ich przy
przesiadkach, a w sytuacjach awaryjnych stanowią pierwsza linię kontaktu. Dodatkowo, usprawniono
i unowocześniono pracę konduktorów dzięki wyposażeniu ich w tablety, za pomocą których na bieżąco
otrzymują informacje o problemach, zdarzeniach nadzwyczajnych oraz sami zgłaszają ew. problemy bądź
usterki.
W latach 2013-2014 w zakresie obsługi i informowania klientów oraz bezpieczeństwa
przeszkolono wszystkich

1700 konduktorów
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Obsługa w podróży
Zdjęcie 17. Usługi gastronomiczne WARS

Usługą oferowaną pasażerom w trakcie podróży
jest oferta restauracyjna firmy WARS S.A. Dla
podniesienia jakości świadczonych w tym
zakresie usług, wprowadzono standard obsługi
klienta w wagonach restauracyjnych oraz
ustandaryzowano mobilne wózki do obsługi
pasażerów w trakcie podróży. Dodatkowo, w celu
ułatwienia podróżnym korzystania z usług
gastronomicznych uruchomiono aplikację mobilną
mWARS. Pozwala ona na przeglądanie menu
i składanie zamówień na posiłki, które są
dostarczane pasażerowi bezpośrednio do
miejsca, w którym siedzi.

Źródło: PKP

Wraz z modernizacją taboru Grupa PKP stopniowo wdrożyła usługi dostępu do Internetu również w pociągach.
Od marca 2015 r. usługa bezpłatnego Wi-Fi dostępna jest we wszystkich krajowych składach Express InterCity
oraz wybranych połączeniach międzynarodowych. Jednocześnie w marcu 2015 r. usługi tej nie oferowano
jeszcze w składach Express InterCity Premium (Pendolino). Grupa PKP stopniowo rozszerza swoją ofertę
w tym obszarze, czego przykładem jest usługa VoD (wideo na życzenie) dostępna od kwietnia 2015 r. we
wszystkich pociągach EIC. Pasażerowie mogą korzystać z oferty filmów dostępnych w serwisie player.pl.

„Podczas mojego 2,5-letniego pobytu w Polsce mogłem zaobserwować
zmiany, jakie zachodzą w usługach kolejowych w Polsce. Dotyczą one
praktycznie wszystkich aspektów – od postawy obsługi zaczynając,
a na punktualności pociągów kończąc. Widać, jak ważnym elementem
jest jakość usług i zadowolenie klienta, czyli wartości ważne również
dla naszej firmy.
Cieszę się, że współpraca T-Mobile z PKP Intercity wpisuje się w ten
pozytywny trend, a zrealizowany przez nas projekt pomógł wznieść
komfort podróży pociągiem na kolejny, wyższy poziom dostępny
jedynie w kilku krajach na świecie. Był to jeden z najciekawszych
i najbardziej wymagających projektów, jakie realizowaliśmy.
Przygotowanie techniczne i realizacja instalacji Wi-Fi oraz serwerów
z multimediami w 300 wagonach różnych typów, przygotowanie tzw.
geozone, w których na serwery zlokalizowane w wagonach przesyłane
są setki GB danych z filmami, serialami itd., oraz przygotowanie do tego
infrastruktury sieciowej wymagało doskonałej współpracy
i zaangażowania wielu osób.
W efekcie klienci otrzymują najwyższej klasy usługi, z których już teraz
korzysta codziennie kilka tysięcy osób. Osiągnięte rezultaty
przyciągnęły również uwagę kolegów z innych krajów, Grupy Deutsche
Telekom, którzy korzystali z naszych doświadczeń, żeby przygotować
podobne propozycje dla partnerów w swoich krajach.”
– Igor Matejov
Członek Zarządu T-Mobile, Dyrektor ds. rynku biznesowego
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Bezpieczne pociągi
Bezpieczeństwo pasażerom w pociągach zapewnia Straż Ochrony Kolei (SOK). Od listopada 2012 r.
realizowany jest projekt, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych w pociągach
z największą liczbą zdarzeń. Na 10 wytypowanych połączeniach realizowane są dodatkowe patrole SOK.
Dzięki zwiększonej kontroli w pociągach zmniejszyła się liczba zdarzeń niebezpiecznych, tj. kradzieży czy
pobić, co obrazują dane PKP IC przytoczone w rozdziale raportu dotyczącym bezpieczeństwa.
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Punktualność pociągów
W trakcie minionych 3 lat w ogromnej skali realizowane były inwestycje PKP PLK oraz PKP IC w infrastrukturę
– obejmowałym.in. 4 główne trasy kolejowe w kraju. Ze względu na zależność czasów przejazdów pociągów od
realizowanych prac, przełożyło się to na okresowe pogorszenie czasu przejazdu i poziomu punktualności,
zwłaszcza w IV kwartale 2014 r., kiedy mniej niż 70% pociągów PKP przyjeżdżało bez opóźnień.
Powrót do punktualności powyżej 80% nastąpił na przełomie 2014 i 2015 r. wraz z wdrożeniem nowego
rocznego rozkładu jazdy i oddaniem do użytku szeregu zmodernizowanych tras, a także pociągów Express
InterCity Premium (Pendolino), które w I kwartale 2015 r. osiągnęły punktualność na poziomie 93%.

93% punktualności osiągnęły pociągi Pendolino w I kw. 2015 r.

Wykres 19. Punktualność pociągów PKP Intercity w latach 2012-2015 – odsetek składów przyjeżdżających na
stację końcową z maksymalnie 5-minutowym opóźnieniem
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68,7%

IV kw.

I kw.
2015

Czas przejazdu
Przejściowym rezultatem realizacji opisanych już inwestycji w infrastrukturę było również okresowe wydłużenie
czasów przejazdu na kluczowych trasach w Polsce (z powodu prowadzonych na nich prac). W wyraźny sposób
wpłynęło to na zmniejszenie satysfakcji klientów – wyniki badań z 2014 r. pokazały zdecydowany spadek
zadowolenia pasażerów z czasu przejazdu i punktualności. Zakończenie kluczowych inwestycji pokazało
jednak, że założone dla nich cele zostały osiągnięte, gdyż w 2015 r. wyniki badań opinii pasażerów pokazały
wyższe niż w poprzednich latach zadowolenie pasażerów z obu aspektów podróży.

Wykres 20. Wyniki badań satysfakcji pasażerów
z punktualności pociągów w latach 2012 i 2015

Wykres 21. Wyniki badań satysfakcji pasażerów z czasu
przejazdu pociągów w latach 2012 i 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS
oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz
Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.

Aktualne informacje o punktualności pociągów
Badania opinii klientów wykazały, że szczególnie istotna jest dla nich rzetelna i aktualna informacja
o punktualności pociągów, jednak w 2011 r. ocenili oni ten aspekt podróży bardzo negatywnie. W celu zmiany
tego stanu przeprowadzono analizę całego procesu przepływu informacji o położeniu pociągu – od pracy
dyspozytorów ruchu po centralny system ewidencji danych. Zidentyfikowano wąskie gardła procesu,
zamontowano nadajniki GPS na lokomotywach oraz usprawniono pracę dyspozytorów, którzy bezpośrednio
odpowiadają za zarządzanie ruchem pociągów w sieci kolejowej, w tym za prognozowanie oraz ograniczanie
wielkości opóźnień i generowanie na bieżąco danych na potrzeby informacji pasażerskiej w tym zakresie.
Obecnie komunikaty wygłaszane na dworcach, w pociągach, a także przekazywane przez serwis internetowy
oraz aplikacje mobilne są aktualne i wystandaryzowane. Wprowadzono również mobilnych informatorów na
dworcach, którzy pomagają pasażerom w newralgicznych momentach, np. w czasie zmiany rozkładu jazdy czy
w trakcie wzmożonego ruchu pasażerskiego.
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Efekty podjętych działań i wprowadzonych zmian w zakresie informacji pasażerskiej widoczne są w badaniach
satysfakcji klienta.
Wykres 22. Wyniki badań satysfakcji pasażerów
z informacji pasażerskiej w latach 2012 i 2015

W efekcie prowadzonych działań klienci PKP, jako
końcowi odbiorcy komunikatów, mogą obecnie
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o punktualności pociągów, dostępną równolegle
w kilku kanałach (elektroniczne tablice, Internet,
aplikacja mobilna), w zależności od potrzeb
i preferencji.
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Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
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W kwietniu 2014 r. uruchomiona została inicjatywa Patroli Satysfakcji Klienta, czyli niezależnej od odbiorów
i audytów instytucji kontroli jakości usług PKP stanowiącej podstawę wprowadzonego systemu zarządzania
jakością. Przeprowadzane przez odrębne zespoły codzienne kontrole wszystkich opisanych elementów
związanych z doświadczeniami pasażerów kolei, w tym czystości, stanu technicznego, obsługi klienta
i zarządzania informacją odbywają się bez zapowiedzi i pod pozorem zwykłego korzystania z usług.
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Kontrolerzy Patroli Satysfakcji Klienta widzą dworce, stacje i pociągi PKP w taki sposób, w jaki
widzi je rozpoczynający podróż klient.

Wyniki kontroli podlegają analizie przez wszystkie kluczowe dla klienta spółki PKP, które na bieżąco
wprowadzają działania naprawcze. W efekcie Patrole stały się sposobem na systematyczne i rzetelne
egzekwowanie wyznaczonych przez PKP standardów. Dzięki nim m.in. proces kontroli czystości został
uzupełniony o dodatkowe elementy weryfikacji, co gwarantuje zapewnienie porządku i higieny we wszystkich
obiektach.

Rysunek 5. Proces odbioru czystości przed i po wprowadzeniu zmian

Przed
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bez określonego
standardu

Po
IV 2012 Czyszczenie
według jednolitego
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Odbiór usługi
przez
zamawiającego

Kontrola przez
przeszkolonych
odbiorców
czystości PKP

Monitoring
usługi przez
Patrole
Satysfakcji
Klienta

Wdrożenie
programów
naprawczych,
jeśli są
konieczne

Źródło: PKP

Drugim istotnym elementem modelu utrzymania jakości usług PKP są jednostki wspierające klientów
w sytuacjach nadzwyczajnych. W styczniu 2014 r., w reakcji na opóźnienia związane z oblodzeniem sieci
trakcyjnej, uruchomiono wspólny projekt PKP S.A., PKP PLK i PKP Intercity Centrum Wsparcia Klienta,
którego głównym zadaniem jest monitorowanie bieżącej sytuacji w pociągach i na dworcach pod kątem
komfortu pasażerów, zapewnianie podróżnym aktualnej informacji o utrudnieniach oraz łagodzenie skutków
takich zdarzeń, jak usterki pociągów, sieci trakcyjnej czy urządzeń sterowania ruchem, które spowodowały
nagłe obniżenie poziomu świadczonych usług. CWK działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Wspomniane łagodzenie skutków zdarzeń CWK realizuje m.in. przez organizację koniecznej komunikacji
zastępczej oraz poczęstunków awaryjnych dla pasażerów na dworcach i w pociągach.

Od początku działania w ramach CWK wydano prawie 550 tys. poczęstunków awaryjnych (napój/
przekąska) pasażerom w pociągach i na dworcach
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3.2.2 Efekty
Wdrożenie działań opisanych w niniejszym rozdziale miało wpływ na poprawę komfortu pasażerów rozumianą
jako ogół doświadczeń związanych z podróżą pociągiem PKP.
W efekcie tych działań klienci PKP mogą obecnie liczyć na wysoki poziom komfortu we wszystkich punktach
styku z usługami Grupy, co znajduje wyraz w zapewnieniu:


nowoczesnych kanałów planowania podróży,



atrakcyjnej i czytelnej oferty pasażerskiej,



unowocześnionych tradycyjnych, a także nowych kanałów sprzedaży,



czystych i estetycznych dworców i pociągów, dostosowanych do potrzeb klientów,



udogodnień i usług dodatkowych zwiększających komfort podróży,



otrzymania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dopiero zapewnienie klientom odpowiedniego poziomu komfortu we wszystkich tych aspektach pozwoliło na
odzyskanie istotnych przewag konkurencyjnych kolei i po raz pierwszy od od wielu lat zaowocowało wzrost
liczby podróżujących w ujęciu rok do roku. Pierwszy kwartał 2015 r. pokazuje, że po latach spadków PKP
Intercity zaczyna odzyskiwać klientów.
Wykres 23. Kwartalna zmiana liczby pasażerów w ujęciu rok do roku w okresie od I kwartału 2011
do I kwartału 2015 r. (tys. osób)
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3.3 Obszar zmian: Zarządzanie
i prywatyzacja
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3.3.1 Kluczowe zmiany
W 2012 r. w odpowiedzi na zidentyfikowane nieefektywności w zakresie zarządzania Grupą PKP określone
zostały niezbędne działania, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Zostały one opisane
w Strategii Grupy Kapitałowej PKP na lata 2012-2015 przyjętej w październiku 2012 r. i dotyczą między innymi
poniższych elementów:


realizacji procesów prywatyzacyjnych w sposób umożliwiający wypełnienie obowiązku ustawowego
i obniżenie historycznego zadłużenia PKP S.A.,



zmiany podejścia do zarządzania spółkami zależnymi – zarządzania Grupą jako całością, realizacji
wspólnych inicjatyw i koordynacji osiągania celów strategicznych, a także profesjonalizacji nadzoru
korporacyjnego i wprowadzenia systemu zarządzania przez cele dla Zarządów spółek zależnych,



optymalizacji funkcji wsparcia w spółkach Grupy PKP i wykorzystania synergii między nimi,



zwiększenia efektywności w obszarze zarządzania nieruchomościami PKP S.A. w celu uzyskiwania
wyższych przychodów ze sprzedaży nieruchomości i wynajmu powierzchni komercyjnej na dworcach,
a także ograniczania kosztów utrzymania nieruchomości.

Prywatyzacja spółek zależnych
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Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” nakłada na PKP S.A. obowiązek sprzedaży udziałów i akcji spółek zależnych utworzonych przez
PKP S.A. w następstwie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Zgodnie
z przepisami PKP S.A. zobowiązane jest przekazywać środki ze sprzedaży udziałów i akcji na spłatę
historycznego zadłużenia.
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W Strategii Grupy PKP na lata 2012-2015 zawarto cel przeprowadzenia czterech kluczowych projektów
prywatyzacyjnych: Polskie Koleje Linowe, PKP Cargo, TK Telekom i PKP Energetyka. Dwa pierwsze procesy
zostały już zakończone z sukcesem, obecnie finalizowany jest proces sprzedaży udziałów TK Telekom i trwa
prywatyzacja PKP Energetyka. Ponadto zrealizowane zostały procesy sprzedaży udziałów w mniejszych
spółkach zależnych.
Rysunek 6. Kluczowe projekty prywatyzacyjne w Grupie PKP w latach 2012-2015
Polskie Koleje Linowe

PKP Cargo

TK Telekom

PKP Energetyka

0,22 mld zł

Pierwsza oferta publiczna (IPO):

Sprzedaż spółki
konsorcjum gmin
podhalańskich i funduszu
Mid Europa Partners

Prowadzone jest
badanie due
diligence

Dodatkowa sprzedaż akcji (ABB):

Trwają finalne
negocjacje
warunków
sprzedaży udziałów

1,42 mld zł
0,58 mld zł

05.2013

10.2013

06.2014

•

Pierwsza zakończona sukcesem oferta
publiczna narodowego przewoźnika
towarowego w Unii Europejskiej

•

Pierwsza prywatyzacja w Grupie PKP
przeprowadzona w trybie oferty
publicznej

•

Jeden z największych debiutów na GPW
w 2013 r.

2-4 kwartał 2015

Łączne przychody
z prywatyzacji:

2,2 mld zł

Źródło: PKP

Pierwszym z kluczowych projektów prywatyzacyjnych zaplanowanych w strategii Grupy PKP była sprzedaż
Polskich Kolei Linowych, rozpoczęta w listopadzie 2013 r. Ogłoszenie o sprzedaży wywołało duże
zainteresowanie inwestorów – otrzymano pięć wiążących ofert kupna. W maju 2013 r. spółkę sprzedano za 215
mln zł Polskim Kolejom Górskim – spółce założonej przez cztery gminy podhalańskie wspieranej przez
partnera kapitałowego Fundusz Mid Europa Partners, która złożyła najlepiej ocenioną ofertę.
Pierwsze podejście do prywatyzacji PKP Cargo miało miejsce w 2011 r., kiedy został rozpoczęty proces
negocjacji na podstawie publicznego ogłoszenia, jednak w związku z nieuzyskaniem ofert zgodnych
z oczekiwaniami Grupy PKP, we wrześniu 2012 r. Zarząd PKP S.A. zarekomendował zmianę strategii
prywatyzacji PKP Cargo na zbycie mniejszościowego pakietu akcji w ofercie publicznej (IPO) na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Ta forma sprzedaży zabezpieczała udział PKP S.A. w akcjonariacie
i zachowanie kontroli PKP S.A. w sprzedawanej spółce. Była także pierwszą prywatyzacją w Grupie PKP
przeprowadzoną w trybie oferty publicznej. Pierwsze notowanie akcji PKP Cargo na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie miało miejsce 30 października 2013 r.
PKP Cargo jest pierwszym narodowym przewoźnikiem towarowym notowanym na giełdzie w Unii
Europejskiej

PKP Cargo otrzymało nagrodę Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 2013/2014 przyznaną podczas
konferencji Warsaw Capital Market Summit 2014 oraz nagrodę Byki i Niedźwiedzie w kategorii Debiut Roku
2013 przyznawaną przez redakcję dziennika Parkiet.
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„PKP Cargo był jednym z najciekawszych debiutów 2013 r.,

a jednocześnie sukcesem prywatyzacji, sukcesem Akcjonariatu
Obywatelskiego oraz sukcesem bardzo trudnego procesu
restrukturyzacji. Sądzę, że jeszcze kilka lat temu trudno było znaleźć
optymistów, którzy widzieliby spółki z PKP w nazwie na GPW. W tym
roku przypadnie druga rocznica wejścia spółki na giełdę. Wartość IPO
przewoźnika kolejowego wyniosła ponad 1,423 mld zł. PKP Cargo
cieszyło się dużym zainteresowaniem inwestorów krajowych
i zagranicznych. Przypomnę, że akcje spółki na otwarciu w pierwszym
dniu notowań wzrosły o blisko 18 proc. Dziś kapitalizacja PKP Cargo
sięga niemal 4 mld zł, a spółka dzieli się z akcjonariuszami
wypracowanym zyskiem.”
– Paweł Tamborski
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W czerwcu 2014 r. PKP S.A. przeprowadziło
Rysunek 7. Ceny akcji PKP Cargo w październiku 2013 r.
sprzedaż kolejnych 17% akcji PKP Cargo
i na koniec marca 2015 r.
w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
(tzw. ABB). Sprzedaż spowodowana była
między innymi potrzebą spłaty kolejnej transzy
Cena
długu i przewidywanymi spadkami na rynkach
zamknięcia
finansowych. Mimo to PKP S.A. zachowało
31.03.2015
wpływ na PKP Cargo i obecnie posiada
88,25 zł
33% akcji spółki.
Od debiutu na giełdzie wartość PKP Cargo
wzrosła. Na koniec marca 2015 r. pakiet akcji
posiadany przez PKP S.A. był wart 1,3 mld zł,
a taki sam pakiet w dniu emisji był wart 1 mld zł.

Cena
zamknięcia
w dniu
debiutu

81,16 zł
Cena
emisyjna

68,00 zł

Wzrost w porównaniu
do ceny emisyjnej
o 19,4%

Źródło: PKP

W październiku 2014 r. rozpoczęto przygotowania do procesu prywatyzacji PKP Energetyka. Wybrana została
ścieżka sprzedaży w trybie negocjacji na podstawie publicznego ogłoszenia. Wynikało to z dużej liczby
podmiotów z sektora energetycznego na GPW, co zapewne wiązałoby się z obniżonym zainteresowaniem
akcjami spółki PKP Energetyka ze strony inwestorów giełdowych.
Zaproszenie do złożenia ofert wywołało duże zainteresowanie zarówno inwestorów branżowych, jak
i finansowych. W marcu 2015 r. zakończona została analiza złożonych ofert, a obecnie prowadzone jest
badanie due diligence spółki, czyli proces szczegółowej analizy pod kątem prawnym, finansowym
i operacyjnym. Finalizacja transakcji planowana jest na drugą połowę 2015 r.
Na początku 2013 r. zatrzymano proces negocjacji związany z prywatyzacją TK Telekom, operatora
telekomunikacyjnego działającego na rynku polskim, z zamiarem usprawnienia jego struktury. Po
przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w 2014 r. rozpoczęto drugie podejście do procesu prywatyzacji
i obecnie spółka jest w decydującej fazie tego procesu – trwają finalne negocjacje warunków sprzedaży
udziałów. Finalizacja transakcji przewidziana jest na II kwartał 2015 r.
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Spłata historycznego zadłużenia PKP S.A.
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Dzięki uzyskaniu przychodów z prywatyzacji oraz sprzedaży nieużytkowanych nieruchomości od 2011 r. do
1
marca 2015 r. możliwe było obniżenie o 80% długu netto (o 3,19 mld zł) . Było to znaczące zwiększenie
dynamiki spłaty zadłużenia. Dla porównania w trzyletnim okresie 2008-2011 r. dług netto PKP S.A. został
obniżony o 24%.
Od końca 2011 r. zmniejszono o 80% dług netto PKP S.A., który pod koniec marca 2015 r. wynosił
840 mln zł

Wykres 24. Dług netto PKP S.A. (mld zł) w latach 2008-2015
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Źródło: PKP

1

Dług netto – wartość zobowiązań pomniejszona o inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i inne ekwiwalenty
gotówki)
Zadłużenie brutto PKP S.A. na koniec 2011 r. wynosiło 4,36 mld zł, a na koniec marca 2015 r. 1,75 mld zł.
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Przeważająca część zadłużenia PKP S.A. wymaga spłaty w walutach obcych, w związku z czym obniżenie
jego poziomu ogranicza również ryzyko walutowe.
Spadek zadłużenia spowodował obniżenie kosztów obsługi długu ponoszonych przez PKP S.A. W 2014 r.
roczne koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia PKP S.A. zostały obniżone o 122 mln w stosunku do
2011 r. (co stanowi 48% wartości z 2011 r.). W kolejnych latach, w związku z planowanymi dalszymi spłatami
zadłużenia, koszty te będą dalej maleć.
Dodatkowo w 2014 r. Agencja Fitch odnowiła długoterminowy rating dla PKP S.A. (w walucie zagranicznej
BBB, a walucie krajowej BBB+), co pozwala utrzymać niższą stawkę opłaty prowizyjnej od gwarancji Skarbu
Państwa.
Wykres 25. Skorygowane koszty finansowe PKP S.A. związane z utrzymaniem zadłużenia (mln zł)
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Źródło: PKP
Wartość kosztów odsetkowych i kosztów gwarancji skarbu Państwa (związanych z obsługą zadłużenia brutto) została skorygowana o przychody odsetkowe
osiągane z tytułu inwestycji krótkoterminowych posiadanych przez PKP S.A.

Nadzór korporacyjny i zarządzanie Grupą PKP
Kluczowe
obszary
zmian

Zarządzanie i prywatyzacja

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Prywatyzacja
spółek zależnych

Spłata
Nadzór korporahistorycznego
cyjny i zarządzanie
zadłużenia PKP S.A.
Grupą PKP

Optymalizacja
Zarządzanie
funkcji
nieruchomościami
wsparcia
należącymi do PKP S.A.

W ostatnich latach zmieniono podejście do zarządzania spółkami zależnymi jako Grupą. Przed 2012 r.
współpraca i komunikacja między spółkami była ograniczona, także w zakresie realizacji działań
strategicznych. Ze względu na wyraźne powiązanie obszarów działalności spółek zachodziła potrzeba
zwiększenia stopnia koordynacji i synchronizacji prac. Od 2012 r. inicjowane są działania realizowane przez
różne spółki Grupy PKP i koordynowane przez PKP S.A.
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Rysunek 8. Kluczowe projekty realizowane wspólnie przez spółki Grupy PKP

Projekt Pendolino

Optymalizacja Punktów
Styku Klienta z Grupą PKP

Kampania „Zapowiada się
dobra podróż”

Synchronizacja projektów
inwestycyjnych związanych z taborem
i infrastrukturą oraz przygotowanie
oferty umożliwiającej terminowe
uruchomienie połączeń EIP w grudniu
2014 r.

Przeprowadzenie programu działań
naprawczych w 5 obszarach, których
celem było zwiększenie satysfakcji
pasażerów

Kampania wizerunkowa uruchomiona
w lutym 2015 r., której celem jest
komunikacja zmian, jakie w ostatnich
latach zaszły w Grupie PKP

Spółki zaangażowane: PKP S.A., PKP
PLK, PKP Intercity

Spółki zaangażowane: PKP Intercity,
PKP S.A.

Spółki zaangażowane: PKP Intercity,
PKP PLK, PKP Energetyka, PKP S.A.
Źródło: PKP

Od 2012 r. w Grupie PKP zrealizowane zostały działania, których celem była poprawa standardów ładu
korporacyjnego. Obejmowany one m.in. tworzenie powiązań organizacyjnych i decyzyjnych umożliwiających
koordynację kluczowych działań strategicznych wpływających na rozwój Grupy, w tym procesów
prywatyzacyjnych, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bieżącego nadzoru nad działalnością spółek
zależnych.
Od 2012 r. dokonano zmian w strukturach Zarządów spółek Grupy PKP. W największych spółkach
zmniejszono liczbę członków Zarządów na rzecz kadry zarządzającej poszczególnymi obszarami
operacyjnymi. Jest to działanie zgodne z praktyką rynkową i ma na celu zwiększenie kontroli nad operacyjnym
funkcjonowaniem obszarów, a także usprawnienie wdrażania inicjatyw strategicznych i optymalizacyjnych.
W celu zwiększenia skuteczności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi PKP S.A., przyjęto „Zasady
nadzoru korporacyjnego nad spółkami Grupy PKP”, regulujące ogólne zasady i instrumenty nadzoru
korporacyjnego.
W 2013 r. wprowadzono w największych spółkach Grupy PKP system zarządzania przez cele (ang.
management by objectives, MBO), dzięki czemu możliwe było uzależnienie poziomów wynagrodzeń członków
Zarządów od stopnia osiągania celów, co stanowi dobrą praktykę rynkową.
Wprowadzony został system zarządzania przez cele obejmujący Zarządy wszystkich dużych
spółek zależnych PKP S.A.

Dodatkowo w największych spółkach Grupy PKP powołane zostały w ramach Rad Nadzorczych Komitety
Audytu, których zadaniem jest zapewnienie podniesienia jakości i efektywności nadzoru, szczególnie
w obszarze finansów.
W PKP S.A. powołano komórki organizacyjne, których zadaniem jest nadzór o charakterze ekonomicznym nad
spółkami zależnymi i koordynacja projektów w Grupie PKP.
Działania optymalizacyjne prowadzone w spółkach Grupy PKP przyczyniły się do wzrostu dywidend
wypłacanych na rzecz PKP S.A. Największe przychody z tytułu dywidend w ostatnich latach wypłacone zostały
przez PKP LHS, PKP Energetyka oraz PKP Cargo.
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Wykres 26. Przychody PKP S.A. z tytułu dywidend ze spółek zależnych (mln zł)
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Źródło: PKP
W 2014 r. uwzględniono zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r. w wysokości 33 mln zł od SPV Poznań Sp. z o.o.
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Optymalizacja funkcji wsparcia w poszczególnych spółkach Grupy PKP S.A. obejmowała wiele obszarów,
takich jak: zakupy i administracja, HR, IT, finanse i księgowość, audyt wewnętrzny oraz kontroling. Działania
optymalizacyjne dotyczyły zarówno zmian organizacyjnych, w szczególności centralizacji w funkcjach do tej
pory rozproszonych, które miały na celu ujednolicenie procesów i dostosowanie zatrudnienia do potrzeb
spółek, jak i wprowadzenia praktyk rynkowych zwiększających efektywność funkcjonowania.
W obszarze zakupów w większości spółek Grupy PKP zmniejszono rozproszenie odpowiedzialności za
realizację zakupów w różnych komórkach organizacyjnych poprzez przypisanie jej komórkom zakupowym,
a także uwzględniono rolę koordynacyjną centralnej komórki zakupowej w PKP S.A.
Zgodnie z założeniami strategii Grupy PKP wybrane kategorie zakupowe objęte zostały wspólnymi zakupami.
W 2013 r. osiem największych spółek Grupy PKP utworzyło na podstawie porozumienia Grupę Zakupową,
mającą na celu wykorzystanie synergii i efektu skali.
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Grupa Zakupowa w ciągu dwóch lat (2013 i 2014)
Rysunek 9. Uzyskane w ramach Grupy Zakupowej
przeprowadziła postępowania w kilkunastu kategoriach
oszczędności względem szacowanej wartości
zakupowych o łącznej wartości ponad 1 mld zł. W efekcie zamówienia
udało się uzyskać ponad 60 mln zł oszczędności dla
spółek Grupy w stosunku do szacunkowych wartości
potrzeb zakupowych.
2014 r.
Poza oszczędnościami kosztowymi korzyścią dla spółek
uczestniczących w Grupie Zakupowej jest też
standaryzacja asortymentów i stopniowe wprowadzanie
jednolitych standardów dla umów zakupowych.
Poszczególne spółki z Grupy Zakupowej mają również
możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń
zakupowych innych uczestników, co owocowało
wykorzystywaniem m.in. takich narzędzi jak dialog
techniczny umożliwiający przeprowadzenie konsultacji
z wykonawcami zgodnie z reżimem zakupów publicznych.

2013 r.

26

35
mln zł

mln zł

wartość wartość
postępowań postępowań
ok. 660 mln zł ok. 550 mln zł
Źródło: PKP

Rysunek 10. Przykładowe postępowanie zakupowe w ramach Grupy Zakupowej

Zakup telefonów
komórkowych
i usług
telekomunikacyjnych

• Spółki, które wzięły udział w postępowaniu: PKP S.A., PKP
PLK, PKP Cargo, PKP Energetyka, PKP Informatyka,
TK Telekom, PKP LHS
• 2 postępowania w 2013 r. (na dostawę telefonów
komórkowych i na świadczenie usług telekomunikacyjnych)
• Zawarcie 2 umów w imieniu wszystkich spółek
• Bezpłatne połączenia w ramach Grupy PKP
• Łącznie 2,7 mln zł oszczędności względem szacowanej
wartości zamówienia

Źródło: PKP

W ramach usprawnienia obszaru IT i komunikacji wprowadzono centralną pocztę korporacyjną oraz
zarządzanie kalendarzami dla spółek Grupy, dostępne także z urządzeń mobilnych. W spółkach Grupy
wdrożono lub unowocześniono systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Prowadzona jest
systematyczna wymiana sprzętu informatycznego, z warunkami gwarancji i bieżącego wsparcia zgodnymi ze
standardem rynkowym. Wprowadzono również usługę katalogową i centralny system autoryzacji
użytkowników, wpływający na wzrost bezpieczeństwa danych i efektywność zarządzania użytkownikami.
Zmiany wprowadzone w obszarze IT dotyczyły przede wszystkim zwiększenia zakresu wsparcia
procesów narzędziami informatycznymi oraz wprowadzenia narzędzi komunikacji w Grupie PKP
zgodnych z praktykami rynkowymi

Między 2012 a 2014 r. w poszczególnych spółkach prowadzone były projekty związane z systemami klasy
ERP, m.in. zakończenie wdrożenia SAP w PKP S.A. (w tym w kluczowym obszarze działalności Spółki –
zarządzania nieruchomościami), wdrożenie SAP w PKP Energetyka (moduł finansowy i zarządzania
gospodarką magazynową), podniesienie wersji i rozszerzenie funkcjonalności systemu Oracle E-BS w PKP
Intercity.
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PKP S.A. wdrożono elektroniczny obieg dokumentów dla wybranych procesów (m.in. wnioski HR, obieg faktur),
co pozwoliło usprawnić i uprościć przebieg procesów w spółce. W chwili obecnej trwa wdrożenie modułów
wspierających kolejne procesy.
Rysunek 11. Przykładowe inicjatywy wdrożone w latach 2012-2014 związane z optymalizacją funkcji wsparcia
w spółkach Grupy PKP

Kontroling

Wdrożenie w PKP Cargo modelu planowania wieloletniego na poziomie
jednostkowym i skonsolidowanym wg MSR miało na celu zwiększenie
przejrzystości w procesie planistycznym (usprawnienie komunikacji) oraz
umożliwienie jednoznacznego przypisania odpowiedzialności za
poszczególne kategorie budżetowe

Kontroling

Wdrożenie mierników efektywności operacyjnej (KPI) w PKP S.A. miało
na celu umożliwienie przeprowadzania kompleksowych analiz
biznesowych według zdefiniowanych segmentów oraz przypisywanie
odpowiedzialności organizacyjnej za wyznaczone mierniki

Zakupy
i administracja

Wprowadzenie w PKP S.A. centralnego zawierania umów
z zewnętrznymi kancelariami miało na celu obniżenie kosztów umów
i pozwoliło na osiągnięcie oszczędności wysokości ok. 5,7 mln zł w latach
2013 i 2014

Finanse
i księgowość

Poprawa zarządzania ubezpieczeniami w PKP Intercity miało na celu
zmniejszenie składek na ubezpieczenie OC oraz casco taboru. Według
szacunków składki OC w przeliczeniu na każdy 1 tys. zł sumy gwarancyjnej
zmalały o 80% w 2015 r. w stosunku do 2012 r., a koszty jednostkowe casco
o 89% w 2014 r. w stosunku do 2012 r. przy wzroście sumy ubezpieczenia
o 58%. Szacowane oszczędności wyniosły 7 mln zł

Źródło: PKP

W obszarze finansów na początku 2013 r. wdrożony został cash pooling, którego celem było zwiększenie
swobody operacyjnej spółek w zakresie zarządzania płynnością. Skoordynowany został też zakup ubezpieczeń
dla przewoźników kolejowych (PKP Cargo i PKP Intercity), dzięki czemu udało się obniżyć stawkę
ubezpieczenia.
W celu zwiększenia transparentności prowadzonych działań w Grupie PKP i zwiększenia nacisku na kontrolę
kosztów, wprowadzono audyt wewnętrzny na poziomie Grupy PKP, a nie wyłącznie poszczególnych spółek,
dzięki czemu uzyskano większą niezależność prowadzonych kontroli. W ramach kontroli wykrywane są
nieprawidłowości w różnych obszarach działalności spółek, a opracowywane rekomendacje pokontrolne
obejmują także zmiany procesowe w celach prewencyjnych.
W ostatnich trzech latach działania optymalizacyjne w funkcjach wsparcia w spółkach Grupy PKP pozwoliły na
osiągnięcie oszczędności w wysokości co najmniej 160 mln zł. Efekt ten przyniosła przede wszystkim
optymalizacja zatrudnienia i uzyskiwanie korzystniejszych warunków cenowych w umowach z wykonawcami.
Działania optymalizacyjne i związane z podnoszeniem efektywności pracy pozwoliły osiągnąć efekty także
w innych funkcjach. Przykładowo w PKP PLK w 2014 r. obniżono bazę kosztową o 225 mln zł w porównaniu
z 2012 r., a na 2015 r. planowane jest jej dalsze obniżenie o 120 mln zł.
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Zarządzanie nieruchomościami należącymi do PKP S.A.
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Grupą PKP

Optymalizacja
Zarządzanie
funkcji
nieruchomościami
wsparcia
należącymi do PKP S.A.

Kluczowym obszarem działalności PKP S.A., obok pełnienia nadzoru nad spółkami zależnymi i prowadzenia
inicjatyw strategicznych w Grupie PKP, jest zarządzanie nieruchomościami. PKP S.A. to największy zarządca
nieruchomości w Polsce i właściciel większości krajowych dworców kolejowych, a także ponad 22 tysięcy
mieszkań i ponad 100 tysięcy działek.
Przed 2012 r. nie funkcjonował spójny model zarządzania nieruchomościami w PKP S.A., koordynowany
z poziomu centralnego. Odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomościami przypisana była do regionalnych
Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami. Przeprowadzona w 2011 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli
wykazała nieefektywności w zarządzaniu tym obszarem, w tym w szczególności niezrealizowanie przez spółkę
sprzedaży nieruchomości w wielkościach założonych przez Radę Ministrów i niski poziom uregulowania stanu
prawnego nieruchomości. Wyniki kontroli wskazywały potencjał do poprawy zarówno w aspekcie struktury
organizacyjnej i procesów wewnętrznych w PKP S.A., jak i możliwości uzyskiwania wyższych przychodów ze
sprzedaży nieużytkowanych nieruchomości, wynajmu powierzchni komercyjnej na dworcach, a także
ograniczania kosztów utrzymania nieruchomości.

Zmiany w strukturze organizacyjnej
W celu zwiększenia efektywności zarządzania całym obszarem nieruchomości w PKP S.A. na początku 2013 r.
przeprowadzono zmianę struktury organizacyjnej. Wydzielono 6 departamentów w ramach Pionu
Nieruchomości w centrali spółki, które przypisane są poszczególnym obszarom związanym z zarządzaniem
nieruchomościami (np. inwestycjom, sprzedaży, eksploatacji, komercjalizacji). Wprowadzono także strukturalną
podległość regionalnych komórek poszczególnym departamentom w centrali, co umożliwiało uspójnienie
sposobu zarządzania nieruchomościami w całej Polsce.
Zmiany w obszarze zarządzania nieruchomościami zostały rozpoczęte od powołania 6
departamentów w Pionie Nieruchomości w centrali PKP S.A., którym przypisano
odpowiedzialność za spójne zarządzanie poszczególnymi obszarami merytorycznymi

Zmiany w obszarze zarządzania nieruchomościami w PKP S.A. przeprowadzone od 2013 r. dotyczyły przede
2
wszystkim prowadzenia inwestycji (związanych zarówno z modernizacjami dworców , jak i projektami
deweloperskimi), komercjalizacji powierzchni, sprzedaży nieużytkowanych nieruchomości oraz przekazywania
ich samorządom.

2

Zmiany związane z inwestycjami dworcowymi opisane zostały w rozdziale Obszar zmian: Inwestycje
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Przeprowadzona została inwentaryzacja posiadanych nieruchomości oraz podjęto działania zmierzające do
uregulowania statusu prawnego nieruchomości – w 2014 r. uregulowany status prawny na rzecz PKP S.A.
posiadało 85% nieruchomości wobec 77% nieruchomości w 2011 r.

Projekty deweloperskie
Ze względu na posiadanie niezagospodarowanych terenów
w atrakcyjnych lokalizacjach, przy uczęszczanych ciągach
komunikacyjnych, PKP S.A. ma istotny potencjał do generowania
przychodów dzięki inwestycjom komercyjnym.
Przygotowania do realizacji pierwszych projektów deweloperskich
wykorzystujących ten fakt rozpoczęto w 2007 r. Na jesieni 2013 r.
otwarto galerie handlowe w centrum Poznania i Katowic.
Od 2012 r. wdrożono serię inicjatyw usprawniających realizację
kolejnych projektów, co pozwoliło m.in. na skrócenie o połowę średniego
czasu procesu wyboru inwestora.

2

Zakończone
pierwsze projekty
deweloperskie
realizowane przez
Grupę PKP

Zdjęcie 18. Przykład zakończonego projektu deweloperskiego w Grupie PKP

W ramach budowy Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego
w ścisłym centrum Katowic powstało
m.in. nowe centrum handlowe
Galeria Katowicka o łącznej
powierzchni handlowo-usługowej
2
53 tys. m .
Galeria uzyskała wiele nagród,
m.in wyróżnienie w konkursie PRCH
Retail Awards 2014 w kategorii
Nowe Centrum Handlowe Roku
2014.
Źródło: PKP

„Przykłady mariażu komercji, w tym galerii handlowych lokalizowanych
przy dworcach są pozytywne, mimo kilku architektonicznych wpadek.
Tworzenie zintegrowane centrów obsługi podróżnych: PKP,
międzymiastowa komunikacja autobusowa, lokalny transport miejski –
są programem zapewnienia najlepszego komfortu usług podróży
i czasu oczekiwania.”
– Mariusz Ścisło
Architekt- Prezes SARP

Kolejnym etapem zwiększenia efektywności projektów deweloperskich było powołanie z początkiem 2015 r.
spółki Xcity Investment, przeznaczonej do realizacji inwestycji komercyjnych na nieruchomościach PKP.
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Rysunek 12. Projekty deweloperskie Xcity Investment

7

projektów
w trakcie realizacji.
Szacowana wartość:

1,6 mld euro

3

projekty
w trakcie rokowań.
Szacowana wartość:

1,4 mld euro

6

planowanych
projektów.
Szacowana wartość:

1,7 mld euro

Powołanie wyspecjalizowanego podmiotu miało na celu
stworzenie struktury dopasowanej do wyzwań
towarzyszących realizacji projektów deweloperskich
i wykorzystanie potencjału nieruchomości posiadanych
przez PKP S.A. Umożliwiło to zwiększenie przejrzystości
kosztów związanych z prowadzeniem projektów
deweloperskich oraz sformułowanie długotrwałej
strategii budowania ich wartości.
Obecnie wykorzystywana jest formuła joint venture,
która pozwala na realizację równolegle większej liczby
projektów. W przyszłości rozważane jest również
samodzielne prowadzenie przez spółkę projektów w roli
dewelopera.
Projekty inwestycyjne spółki Xcity Investment
realizowane są na nieruchomościach Grupy PKP, które
charakteryzują się atrakcyjnymi lokalizacjami pod małe
i duże centra handlowe, budynki biurowe oraz inwestycje
mieszkaniowe.

Źródło: PKP

Znaczący potencjał mają także nieruchomości zajęte przez infrastrukturę kolejową (np. teren płyty średnicowej
w centrum Warszawy). Ze względu na charakter zabudowy i realizowane połączenia kolejowe niezbędne jest
utrzymanie nad nimi kontroli PKP. Ponieważ jednak obowiązujące prawo własności wyklucza własność
warstwową nieruchomości, niemożliwe jest czerpanie korzyści z ich sprzedaży lub realizacji projektów
inwestycyjnych w formule joint venture z partnerem prywatnym. Takie projekty mogą być w przyszłości
realizowane samodzielnie przez przygotowane struktury Xcity, co stanowić będzie szansę rozwoju spółki.

Komercjalizacja powierzchni na dworcach
Stałym źródłem generowania przychodów przez PKP S.A. jest wynajem i dzierżawa powierzchni na czynnych
dworcach kolejowych – w 2014 r. spółka uzyskała z umów wynajmu 264 mln zł przychodów, a wartość roczna
nowych umów najmu i dzierżawy wyniosła 33,5 mln zł.
Wykres 27. Poziom wynajęcia powierzchni komercyjnych na dworcach należących do Grupy PKP jako udział
w dostępnej powierzchni brutto

Dworce strategiczne

Wszystkie czynne dworce

2014 r.

93%

2014 r.

58%

2013 r.

75%

2013 r.

52%

2012 r.

43%

2012 r.

40%

Źródło: PKP
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Lata 2012-2014 były okresem zwiększonej efektywności wykorzystania powierzchni komercyjnych posiadanych
przez PKP S.A. budynków dworcowych. W tym czasie poziom wynajęcia lokali na dworcach strategicznych
(Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Kraków Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Katowice,
Poznań Główny) podniósł się z 43% do 93%. W przypadku wszystkich dworców poziom wynajęcia powierzchni
komercyjnej podniósł się z 40% w 2012 r. do 58% na koniec 2014 r. Wynajem części komercyjnej dworców nie
służy jedynie korzyściom ekonomicznym, ale ma również na celu poprawę satysfakcji klienta-pasażera.

„Wprowadzenie know-how typowego dla galerii handlowych
spowodowało, że projektowane przebudowy dworców uwzględniają
również ich komercyjną wartość i dlatego ich powierzchnie stają się
atrakcyjne dla nas – najemców. Moim zdaniem taka centralna struktura
(dział komercjalizacji PKP), działająca profesjonalnie i komercyjne to
jedyna szansa dla tak dużego posiadacza nieruchomości jak PKP, żeby
efektywnie je wykorzystać.
Powołanie działu komercjalizacji w PKP w zasadzie umożliwiło nam
realizowanie ze spółką projektów komercyjnych. Wcześniejsze próby
kontaktów i współpracy z różnymi strukturami PKP zakończyły się
fiaskiem, głównie z powodów biurokratycznych, niejasnej struktury
i kompetencji oraz braku decyzyjności. Dzięki temu, pomimo dość
skomplikowanych procedur ministerialnych, przetargowych itd. proces
uzgodnień, negocjacji i zawarcia umowy przebiega sprawnie.”
– Marek Wróbel
Dyrektor Ekspansji Jeronimo Martins Polska S.A.

Zdjęcie 19. Przykład komercjalizacji dworców kolejowych – sklep na dworcu w Krakowie (po lewej) oraz restauracja
fast food na dworcu we Wrocławiu (po prawej)

Źródło: PKP
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Sprzedaż nieruchomości
W związku z potrzebą spłaty historycznego zadłużenia i ograniczania kosztów związanych z utrzymaniem
nieruchomości, PKP S.A. prowadzi sprzedaż nieeksploatowanych nieruchomości. W latach 2012-2014 wartość
sprzedaży wyniosła 891 mln zł, czyli o ponad 2 razy więcej niż w latach 2009-2011.
Wykres 28. Wartość sprzedaży nieruchomości przez PKP S.A. w latach 2009-2014 i prognozy na 2015 r. (mln zł)

891

408

320

134
2009

100
2010

376

2014

2015
prognoza

203

174
2011

368

2012

2013

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości
Źródło: PKP
Dane przedstawiają łączne przychody ze sprzedaży nieruchomości (dworcowych, mieszkalnych oraz gruntów), z uwzględnieniem sprzedaży udziałów
w spółkach celowych związanych z projektami deweloperskimi

Oprócz sprzedaży nieruchomości o wysokiej wartości, prowadzona była również sprzedaż posiadanych przez
PKP budynków dworcowych oraz mieszkań – w tym celu uruchomione zostały dwa projekty sprzedażowe.
Rysunek 13. Wybrane projekty sprzedaży nieruchomości PKP S.A.

Projekt obejmuje sprzedaż
niezamieszkałych lokali, które
znajdują się zazwyczaj
w mniejszych miejscowościach
o ograniczonym budownictwie
mieszkaniowym, ale znaleźć
można również mieszkania
zlokalizowane w dużych
miastach.

Projekt obejmuje sprzedaż
wyłączonych z eksploatacji
nieruchomości dworcowych,
które często zostawały
przearanżowane na potrzeby
prowadzenia małego biznesu.
Atutem nieruchomości były
walory architektoniczne oraz
atrakcyjne ceny.

Źródło: PKP

Współpraca z samorządami
Innym sposobem redukcji liczby zbędnych nieruchomości stało się zacieśnianie współpracy PKP S.A.
z samorządami. W ramach takiej współpracy spółka przekazuje jednostkom samorządowym nieprzydatne z jej
punktu widzenia mienie, które jednak odpowiednio zaadaptowane może efektywnie służyć lokalnej
społeczności. Przekazany majątek stanowią zarówno nieruchomości kolejowe (budynki dworców i linie
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kolejowe), jak i działki, które mogą zostać wykorzystane do budowy obiektów użyteczności publicznej, np.
ścieżek rowerowych, dróg, szlaków turystycznych itp.
Wykres 29. Nieruchomości dworcowe (szt.) oraz linie kolejowe (km) przekazane przez PKP S.A. samorządom
w latach 2009-2011 oraz 2012-2014

Dworce

Linie Kolejowe

47

283

2014

2014
189

84

848

285
2013

2013
481
279

58
2012

18
2009-2011

2012

2012-2014

2009-2011

2012-2014

Źródło: PKP

Oprócz znaczenia wizerunkowego, współpraca z samorządami ma dla PKP S.A. również wymiar ekonomiczny.
W zamian za majątek przekazany w latach 2012-2014 umorzone zostały zaległości podatkowe o łącznej
kwocie 30,5 mln zł, a ograniczenie liczby nieeksploatowanych nieruchomości pozwoliło spółce obniżyć koszty
administracyjne o 8,4 mln zł rocznie.

Zdjęcie 20. Przykład współpracy PKP S.A. z samorządami

W 2012 r. PKP SA przekazało władzom
Radzionkowa budynek dworca kolejowego,
który od ponad 10 lat nie pełnił już swojej
funkcji. Miasto wyremontowało obiekt i obecnie
działa w nim Muzeum Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR, które otwarto
w lutym 2015 r.

Źródło: PKP
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3.3.2 Efekty
Efekty zmian w obszarze „Zarządzanie i prywatyzacja”

Kluczowe
zmiany

Prywatyzacja
spółek zależnych

Spłata
historycznego
zadłużenia PKP S.A.

Nadzór korporacyjny
i zarządzanie
Grupą PKP

Zakończono prywatyzację PKP
Cargo i PKL – łączny przychód
2,2 mld zł

Obniżono dług netto o 80%
– do poziomu 840 mln zł
(od 2011 r. do marca 2015 r.)

Wprowadzono koordynację
wspólnych inicjatyw w ramach
Grupy PKP

Efekt:
Spłata historycznego zadłużenia
i wypełnienie obowiązku
ustawowego

Efekt:
Niższe koszty obsługi zadłużenia
– roczne koszty niższe
o 128 mln zł (55%) 2014 r.
w stosunku do 2011 r.

Wprowadzono Zasady nadzoru
korporacyjnego nad spółkami
Grupy PKP
Wprowadzono zarządzanie przez
cele dla Członków Zarządów
w największych spółkach Grupy
PKP
Efekt:
Zwiększony wpływ na realizację
działań strategicznych
w spółkach i prowadzenie
wspólnych inicjatyw
Wzrost przychodów PKP S.A.
z dywidend (2-krotny w latach
2012-2014 w porównaniu z 20092011)

Optymalizacja funkcji
wsparcia

Zwiększenie poziomu centralizacji
funkcji wsparcia w spółkach
Wdrożenie narzędzi IT
wspierających procesy
Wprowadzenie rozwiązań
i narzędzi zwiększających
efektywność wybranych funkcji
Wprowadzenie realizacji
wspólnych postępowań
zakupowych (ok. 60 mln zł
oszczędności względem
szacowanej wartości zamówienia)
Efekt:
Redukcja kosztów
i usprawnienie procesów

Zarządzanie
nieruchomościami
należącymi do PKP S.A.
Prowadzone inwestycje
komercyjne – powołanie spółki
Xcity do ich realizacji (w kwietniu
2015r.portfel projektów o wartości
4,7 m ld euro)
Wzrost wykorzystania powierzchni
komercyjnej (na dworcach
strategicznych z 43% na koniec
2012 r. do 93% na koniec 2014 r.)
Przyspieszenie sprzedaży
nieużytkowanych nieruchomości
i przekazywania ich samorządom
(w 2014 r. w porównaniu z 2011 r.
2,2 razy wyższa wartość sprzedaży
i 6 razy więcej przekazanych
budynków dworcowych)
Efekt:
Lepsze zarządzanie majątkiem,
wzrost przychodów ze
sprzedaży i wynajmu oraz
obniżenie kosztów utrzymania
nieruchomości
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Przeprowadzone procesy prywatyzacyjne i wyższe wpływy ze sprzedaży nieużytkowanych nieruchomości
pozwoliły na obniżenie o 80% długu netto PKP S.A. Na koniec marca 2015 r. wynosił on 0,79 mld zł.
Rysunek 14. Efekty prywatyzacji i spłaty zadłużenia PKP S.A. w latach 2012-2015
Wartość
sprzedaży
akcji akcji
i udziałów
spółek 2001Wartość
sprzedaży
i udziałów
2011
spółek 2012 r. – kwiecień 2015 r.

2,2
mld zł

Dług netto
na koniec 2011 r.

Zgodnie z założeniami Strategii
Grupy PKP:
• 2 prywatyzacje zostały
zakończone
(PKL i PKP Cargo)
• zakończenie 2 prywatyzacji jest
planowane w 2015 r.:
(TK Telekom i PKP Energetyka)

3,98
mld zł

Redukcja
długu o 80%
Dług netto na
koniec marca 2015 r.

0,79
mld zł

Źródło: PKP

W obszarze zarządzania nieruchomościami zwiększona została efektywność realizacji działań. Zwiększono
dynamikę sprzedaży i przekazywania samorządom nieużytkowanych nieruchomości i podwyższono wskaźnik
wynajmu powierzchni na dworcach strategicznych o ponad 50 p.p.
Rozszerzone zostały także działania związane z realizacją projektów deweloperskich, które stanowić mogą
szansę rozwoju PKP S.A. i spółki Xcity. Od 2012 r. wartość portfela projektów wzrosła z 0,6 do 4,7 mld euro.
Rysunek 15. Porównanie statystyk dotyczących obszaru zarządzania nieruchomościami w 2011 r.
i 2014 r. lub kwietniu 2015 r.
2011
Szacowana
wartość inwestycji

0,6 mld euro

3

Projekty
deweloperskie…

… planowane, w
trakcie rokowań
i w realizacji

Wzrost
o 120%

Wartość
sprzedaży
nieruchomości
PKP S.A

408
mln zł

…

kwiecień 2015
4,7 mld euro

16

2

… planowane, w
trakcie rokowań i w
realizacji

… zakończone

Wzrost
o 950%
891
mln zł

2009-2011 2012-2014

189
Liczba dworców
przekazanych
samorządom

18

Poziom
komercjalizacji
powierzchni
na dworcach
strategicznych

2014
2011
93%
<40%

2009-2011 2012-2014

Źródło: PKP
Dane przedstawiają łączne przychody ze sprzedaży nieruchomości (dworcowych, mieszkalnych oraz gruntów), z uwzględnieniem sprzedaży udziałów
w spółkach celowych związanych z projektami deweloperskimi. Nie są dostępne dane o poziomie komercjalizacji powierzchni z 2011 r. Na koniec 2012 r.
poziom wynajmu wynosił ok. 43%.
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3.4 Obszar zmian: Bezpieczeństwo
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3.4 Obszar zmian: Bezpieczeństwo
Kluczowe
obszary
zmian

Bezpieczeństwo

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian

Bezpieczeństwo
na dworcu

Bezpieczeństwo
w pociągu

Szkolenie i edukacja
w zakresie
bezpieczeństwa

3.4.1 Kluczowe zmiany
W 2012 r. Grupa PKP opracowała plan mający na celu poprawę bezpieczeństwa pasażera na wszystkich
etapach jego podróży. Pierwszym elementem realizacji planu była poprawa bezpieczeństwa na dworcach
i peronach. Drugim elementem było zapewnienie bezpieczeństwa w pociągu, co wymagało nie tylko nakładów
na poprawę stanu infrastruktury kolejowej, ale również działań związanych ze zwiększaniem kompetencji
pracowników kolei. 75% wszystkich wypadków na kolei to zdarzenia z udziałem osób postronnych (piesi
i kierowcy), a więc niezawinione przez system kolejowy. Dlatego trzecim elementem poprawy bezpieczeństwa
jest edukacja prowadzona w ramach kampanii społecznej PKP PLK, Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!".

Bezpieczeństwo na dworcu
Kluczowe
obszary
zmian

Bezpieczeństwo

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Bezpieczeństwo
na dworcu

Bezpieczeństwo
w pociągu

Szkolenie i edukacja
w zakresie
bezpieczeństwa
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Wykres 30. Porównanie liczby dworców objętych
ochroną przez agencje ochrony w latach 2011 i 2014

125 %

216

Na początku 2012 r. Grupa PKP podjęła działania,
w ramach których zwiększono liczbę obiektów
objętych ochroną przez wynajęte w tym celu agencje.
Na głównych dworcach ochrona realizowana jest
całodobowo, a na tych z mniejszym ruchem
pasażerskim ograniczona do czasu, gdy na dworcu
przebywają podróżni. Dodatkowo ujednolicone zostały
umowy i obecnie usługi ochrony fizycznej osób
i mienia świadczone są w ramach takich samych
zapisów umów na wszystkich dworcach na terenie
całego kraju.

96
2011

2014

Zmiana procentowa
Źródło: PKP

Ujednoliceniu uległy również standardy umundurowania. Wprowadzono m.in. nowe odblaskowe kamizelki
zwiększające widoczność ochroniarzy. Dodatkowo pracownicy ochrony zostali wyposażeni w nowoczesne
radiostacje oraz zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Wprowadzono również obowiązek posiadania
telefonów, aby usprawnić komunikację.
Zdjęcie 21. Ujednolicony standard umundurowania pracowników ochrony dworca

Źródło: PKP

W celu monitorowania jakości świadczonych usług oraz utrzymania wysokich norm bezpieczeństwa od
października 2013 r. do lutego 2015 r. przeprowadzonych zostało ponad 2700 kontroli wynajętych agencji
ochrony oraz obiektów dworcowych. W wyniku tych kontroli za nieprzestrzeganie zapisów umowy przez
pracowników nałożono na agencje ochrony ponad 900 kar na łączną kwotę blisko 600 tys. zł.
W ramach inicjatyw związanych z bezpieczeństwem na dworcach rozszerzono również liczbę obiektów
objętych monitoringiem wizyjnym z 79 w 2011 r. do 125 w 2014 r. Obecnie dworce monitoruje około 1300
kamer. W PKP S.A. funkcjonuje również Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, które zbiera
i przekazuje odpowiednim służbom istotne dla bezpieczeństwa informacje o wszystkich dworcach kolejowych
w Polsce. Dodatkowo centrum monitoruje obszar kolejowy warszawskiego węzła kolejowego (WWK) przez
systemy monitoringu wizyjnego.
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Zdjęcie 22. Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych i porównanie liczby dworców z monitoringiem
wizyjnym w latach 2011 i 2014

58 %

125

79
2011

2014

Zmiana procentowa
Źródło: PKP

W działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na dworcach zaangażowana jest również Straż
Ochrony Kolei (SOK). Od 2011 r. następował systematyczny wzrost patroli w tych miejscach. Jedynie 2014 r.
charakteryzowała niższa liczba patroli niż w 2011 r.
Wykres 31. Porównanie liczby patroli SOK w latach 2009-2014 (tys.)
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135

131

139

144

160

136

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Łączna liczba patroli

Źródło: PKP

SOK dba nie tylko o bezpieczeństwo podróżnych, ale także zabezpiecza przed kradzieżami infrastrukturę
kolejową. Aby usprawnić ten proces, w 2012 r. zakupiono 9 pojazdów MCM – Mobilnych Centrów Monitoringu;
koszt pojazdu to około 1,1 mln zł.
Ważnym elementem z punktu widzenia pasażera jest również bezpieczeństwo na peronach, z uwagi na
bezpośredni kontakt podróżnych z przejeżdżającymi pociągami. Od 2012 r. zmodernizowano ponad 470
peronów, wprowadzając między innymi oznaczenia ostrzegające o krawędzi peronu, które zwiększają
bezpieczeństwo osób niewidomych.
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Wykres 32. Liczba zmodernizowanych peronów w latach 2009-2014 i w realizacji w 2015 r.

206

477

33

63

110

113

142

2009

2010

2011

2012

2013

222

206

2014

W realizacji 2015

Łączna liczba zmodernizowanych peronów
Źródło: PKP

Zdjęcie 23. Peron kolejowy w Kalembinie przed modernizacją i po jej przeprowadzeniu – widoczne są
zabezpieczenia zwiększające bezpieczeństwo pasażerów

Źródło: PKP

Wykres 33. Wyniki badania satysfakcji pasażerów
z bezpieczeństwa na dworcu w latach 2012 i 2015

Przedstawione inicjatywy miały na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na dworcach
i peronach. Ich wprowadzenie spowodowało
wzrost zadowolenia klientów w kwestii
bezpieczeństwa, co potwierdzają wyniki badań
satysfakcji pasażerów przeprowadzonych przez
konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz Millward Brown
SMG/KRC na zlecenie PKP w latach 2012 i 2015.

Zadowoleni

Niezadowoleni

45 p.p.

21 p.p.

53%

36%
15%

8%
2012

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz
Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
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Bezpieczeństwo w pociągu
Kluczowe
obszary
zmian

Bezpieczeństwo

Kluczowe
elementy
z obszaru
zmian
Bezpieczeństwo
na dworcu

Bezpieczeństwo
w pociągu

Szkolenie i edukacja
w zakresie
bezpieczeństwa

Kolejnym ważnym elementem z punktu widzenia pasażera jest bezpieczeństwo w pociągu, rozumiane nie tylko
jako bezpieczeństwo osobiste, ale również bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W PKP PLK opracowany został
kompleksowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, który zawierał w momencie startu,
w połowie 2012 r., 103 działania, z czasem rozbudowane do ponad 200 inicjatyw w czterech obszarach:
inwestycyjnym, technicznym, organizacyjnym oraz pracowniczym. Jednym z elementów programu jest
zakrojona na szeroką skalę modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych, w ramach której modernizowane są
elementy infrastruktury mające największy wpływ na bezpieczeństwo z punktu widzenia prowadzenia ruchu
kolejowego.
Zdjęcie 24. Zmodernizowany przejazd kolejowy

Szczególny nacisk położony został na modernizację
i przebudowę przejazdów kolejowych. W tych
miejscach ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu uczestników ruchu kolejowego, jest
szczególnie wysokie. W efekcie w ciągu ostatnich
trzech lat zmodernizowano ponad 1000 przejazdów
kolejowych. Dodatkowo zmniejszeniu uległa liczba
przejazdów niestrzeżonych z 11 382 w 2011 r. do
10 384 w 2014 r.

Źródło: PKP

Wykres 34. Liczba zmodernizowanych przejazdów w latach 2009-2014 i w realizacji w 2015 r.
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Wykres 35. Liczba przejazdów niestrzeżonych w latach 2008–2014
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W ramach prowadzonych inwestycji zmodernizowano również rozjazdy pozwalające na płynną i bezpieczną
jazdę. W latach 2012-2014 liczba zmodernizowanych obiektów wyniosła ponad 2700. Dodatkowo na
wszystkich wyremontowanych trasach instaluje się nowoczesne urządzenia sterowania ruchem.
Wykres 36. Liczba zmodernizowanych rozjazdów kolejowych w latach 2009-2014 i w realizacji w 2015 r.
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Każda modernizacja lub rewitalizacja skutkuje zainstalowaniem na liniach kolejowych nowoczesnych,
cyfrowych urządzeń sterowania ruchem. Komputery zastępują stare i zawodne urządzenia analogowe.
Zapewniają tym samym bezpieczniejsze kierowanie ruchem kolejowym, gdyż znacznie zmniejszają ryzyko
popełnienia błędów przez obsługę. Od 2014 r. na odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej od Zawiercia do
Olszamowic, działa system ETCS (European Train Control System), czyli europejski system sterowania
ruchem kolejowym. Na torach umieszczane są czujniki, tzw. eurobalisy, które przekazują do lokomotywy
informacje o sytuacji na danym odcinku trasy. Komputer nie tylko przekazuje dane maszyniście, ale także
kontroluje jego działanie, reagując w przypadku zignorowania komunikatu poprzez automatyczne
wyhamowanie pociągu. System ten jest niezbędny, by pociągi mogły jeździć z prędkością powyżej 160 km/h.
W fazie testowej jest obecnie ERTMS (European Railway Traffic Management System), czyli system,
w którym komunikacja jest realizowana dzięki GSM-R. System ten jest obecnie montowany m.in. na trasie
z Warszawy do Gdańska.
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Zdjęcie 25. Schemat działania ERTMS oraz elementy systemu na torach i w lokomotywach
GSM-R

EUROKABINA

EUROBALISY
Źródło: PKP
-Eurobalisy – przekazują do lokomotywy informacje o sytuacji na danym odcinku trasy
-Eurokabina – wyposażona w zaawansowany system elektroniczny informuje operatora o sytuacji na trasie
-GSM-R – dzięki łączności GSM-R maszynista na bieżąco otrzymuje zezwolenia na jazdę

W ramach eliminacji ryzyka wypadku PKP PLK

Wykres 37. Liczba lokalizacji z sygnałem zastępczym w latach
podjęły działania ograniczające liczbę
2012-2014
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posterunków, na których ruch pociągów
prowadzony jest w oparciu o sygnał zastępczy
(sygnał zezwalający na jazdę w szczególnych
warunkach). Stosowanie sygnału zastępczego
zwiększa ryzyko popełnienia błędu przez
człowieka, co może prowadzić do
niebezpiecznych sytuacji, np. skierowania
pociągu na tor zajęty, co było bezpośrednią
przyczyną katastrofy pod Szczekocinami
w marcu 2012 r. Podczas stosowania sygnału
zastępczego wymagana jest szczególna
ostrożność, a każdy przejazd odnotowywany jest
w stosownych dokumentach. W ramach
Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Kolejowego zmniejszono liczbę lokalizacji ze
stałymi jazdami na sygnał zastępczy. Warto
zwrócić uwagę, że na wszystkich nowych
inwestycjach tymczasowa organizacja ruchu dla
zamknięć długotrwałych będzie się odbywała bez
jazd na sygnał zastępczy.

Spółki z Grupy PKP wdrożyły też szereg zmian do instrukcji wewnętrznych, np. obowiązek informowania
maszynisty przez dyżurnego ruchu o przyczynie jazdy na sygnale zastępczym i numerze toru, którym powinien
jechać.

73

W ramach poprawy bezpieczeństwa w pociągu, w 2014 r.
PKP Intercity zrealizowało projekt instalacji systemu kamer
w lokomotywach prowadzących pociągi. Kamery zostały
zainstalowane we wszystkich lokomotywach przewoźnika,
tj. w ponad 200 jednostkach. System rejestruje obraz
szlaku przed lokomotywą wraz z parametrami ruchu
pojazdu. W każdej lokomotywie znajdują się: dwie kamery
w każdej z kabin maszynisty, rejestrator, odbiornik GPS
i modem GSM. Materiał pozyskany z kamer
wykorzystywany jest również w procesie szkoleń
maszynistów.

Zdjęcie 26. Monitoring w lokomotywie

Źródło: PKP

Wykres 38. Porównanie liczby zdarzeń
niebezpiecznych w pociągach uruchamianych przez
PKP Intercity w latach 2011 i 2014
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1365

Zwiększenie bezpieczeństwa pasażera w pociągu nie
odbywa się jedynie dzięki modernizacji infrastruktury.
Bezpośrednio w pociągu ochrona zapewniana jest
również przez Straż Ochrony Kolei (SOK). Od listopada
2012 r. realizowany jest projekt, którego celem jest
zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych w pociągach
o największej liczbie zdarzeń. Dodatkowe patrole SOK
pojawiły się w 10 wytypowanych połączeniach. Dzięki
zwiększonej kontroli w pociągach w porównaniu z 2011 r.
zmniejszyła się liczba zdarzeń niebezpiecznych,
tj. kradzieży czy pobić, co obrazują dane PKP Intercity za
ten okres.

1250

2011

Przeprowadzone przez Grupę PKP inwestycje
w modernizację infrastruktury torowej i nowe systemy
znacznie poprawiły bezpieczeństwo, czego dowodem jest
zmniejszenie liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i osób
poszkodowanych. Rok 2014 był pod tym względem
najbezpieczniejszy w historii polskiej kolei.

2014

Zmniejszona liczba zdarzeń
Źródło: PKP

Wykres 39. Porównanie liczby wypadków i poszkodowanych w latach 2008–2014
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44 %

mniej poszkodowanych w 2014 r. w stosunku do 2011 r. Rok 2014 był
najbezpieczniejszym rokiem w historii polskiej kolei po 1989 r.

Wykres 40. Wyniki badania satysfakcji pasażerów
z bezpieczeństwa w pociągu w latach 2012 i 2015

Efekty inicjatyw potwierdza również wzrost
zadowolenia klientów z bezpieczeństwa w pociągu.
Pokazują to wyniki badań satysfakcji pasażerów
przeprowadzonych przez konsorcjum IBC/Grupa IQS
oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
w 2012 r. i 2015 r.

Zadowoleni

Niezadowoleni

67%

64 p.p.

38 p.p.
46%

8%
2012

3%
2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz
Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
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Szkolenia i edukacja w zakresie bezpieczeństwa
W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego został też podjętych szereg inicjatyw
związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz edukacją społeczną w zakresie
bezpieczeństwa. Działania podjęte przez Grupę PKP w tym zakresie obejmowały między innymi zwiększenie
zatrudnienia na podstawowych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, podniesienie
nakładów na szkolenia maszynistów, zakup nowoczesnych symulatorów szkoleniowych, jak również
prowadzenie akcji społecznych mających na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających
z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.
Dodatkowo aby poprawić bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w 2014 r. PKP Polskie Linie
Kolejowe postanowiły zwiększyć zatrudnienie na stanowiskach o kluczowym znaczeniu dla bezpiecznej
eksploatacji linii kolejowych.
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Wykres 41. Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu
kolejowego w 2014 r.

Dodatkowe
zatrudnienie
w 2014 roku

Droga

Energetyka
Inżynieria ruchu

Automatyka

606

255
15
1048 etatów

Diagnostyka Utrzymanie,
nawierzchni,
obsługa
podtorza
techniczna
i obiektów inż. i ratownictwo

9

148

Diagnostyka

Utrzymanie

15
Diagnostyka Prowadzenie
ruchu

Źródło: PKP

Program „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego” kładzie duży nacisk również na odpowiednie
wyszkolenie pracowników oraz bezpieczniejsze procedury prowadzenia ruchu pociągów. W 2014 r. spółka PKP
Intercity wydała niemal 1 mln zł na szkolenia maszynistów i pomocników maszynistów.

Wykres 42. Liczba przeszkolonych maszynistów i pomocników maszynistów w PKP Intercity w latach 2009-2014
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Wykres 43. Wydatki na szkolenia maszynistów i pomocników maszynistów w PKP Intercity w latach 2009-2014
(tys. zł)
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Oprócz opisanych powyżej działań prawie 10 tys. pracowników PKP PLK odpowiedzialnych za prowadzenie
ruchu pociągów przeszło szkolenia z efektywnej komunikacji oraz z zachowania w sytuacjach stresowych.
W 2015 r. PKP Intercity wprowadzi szkolenia dla maszynistów na nowoczesnym symulatorze jazdy. Nakłady
inwestycyjne związane z zakupem symulatora to ponad 5 mln zł. Symulator umieszczony będzie
w warszawskiej siedzibie spółki. Ponadto co roku PKP Intercity przyjmuje niemal stu nowych maszynistów.
Firma jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała certyfikat, który pozwala na prowadzenie szkoleń na nowych
zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.
Zdjęcie 27. Symulator do szkoleń maszynistów

Źródło: PKP

Również dyżurni ruchu oraz dróżnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na sieci kolejowej jesienią 2015 r.
zostaną przeszkoleni na nowym symulatorze sterowania ruchem kolejowym w PKP PLK. Prowadzone
szkolenia na symulatorze pozwolą na doskonalenie umiejętności zawodowych. Oprócz możliwości szkoleń
w normalnych warunkach symulator pozwoli również na testowanie zdolności kierujących ruchem podczas
występowania usterek. Szkolenia na nowoczesnym symulatorze mają na celu podnoszenie kompetencji
pracowników kierujących ruchem. Symulator pozwala na jednoczesne szkolenia trzech dyżurnych ruchu.
Nakłady związane z uruchomieniem sprzętu wynoszą niemal 5,3 mln zł.
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W ramach przyjętej przez PKP strategii w obszarze bezpieczeństwa ważnym elementem jest podnoszenie
świadomości społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na
przejazdach i terenach kolejowych. Ponieważ za 75% wypadków odpowiadają waśnie osoby postronne, piesi
i kierowcy, prowadzone w postaci informacyjnych kampanii społecznych działania kierowane są do wszystkich
użytkowników dróg: kierowców, rowerzystów i pieszych.
Jednym z przykładów takich działań jest kampania edukacyjna „Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”,
która trwa nieprzerwanie od 2005 r. Pierwsze cztery edycje obejmowały tylko miesiące letnie. Od 2009 r. akcja
prowadzona jest przez cały rok. W październiku 2012 r. przedsięwzięcie rozszerzono o zagadnienie wypadków
związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Działania na rzecz bezpieczeństwa
zostały również docenione przez Komisję Europejską w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego (EKBRD). To m.in. uznanie dla kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

Rysunek 16. Bezpieczny przejazd w liczbach – 2014 r.

około 14 000 skontrolowanych uczestników ruchu
1380 kierowców objętych kontrolą trzeźwości
około 200 skontrolowanych „dzikich przejść”
ponad 200 skontrolowanych „przejazdów

Bezpieczny piątek

około 3100 pouczeń
185 nałożonych mandatów

305 prelekcji

Październik
miesiącem
edukacji

135 odwiedzonych miejscowości

24 260 wyedukowanych dzieci
13 725 minut edukacji = 10 dni ciągłej nauki

2014

160 osób pracujących przy stworzeniu hasła
kampanijnego z ludzi
5648 osób zaangażowanych w tworzenie happeningów

Konkurs na happening
edukacyjny

3312 osób biorących czynny udział w happeningach
9148 wytworzonych gadżetów
13 603 bezpośrednich odbiorców działań
483 wytworzone plakaty i transportery
2915 rozdanych ulotek
33 happeningi

Źródło: PKP
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3.4.2 Efekty
Dzięki działaniom podjętym od 2012 r. przez Grupę PKP pasażer może czuć się bezpieczniej na dworcach
kolejowych. W porównaniu z 2011 r. ochraniana i monitorowana jest znacznie większa liczba lokalizacji.
Wykres 44. Porównanie liczby ochranianych i monitorowanych dworców w latach 2011 i 2014
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Więcej monitorowanych dworców
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Źródło: PKP

Wykres 45. Porównanie liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych
w latach 2011 i 2014

Poprawie uległo również
bezpieczeństwo na liniach
kolejowych. Obrazuje to spadek
statystyk wypadków oraz osób
poszkodowanych względem 2011 r.
Zmianę potwierdzają również wyniki
badań satysfakcji pasażerów
przeprowadzonych przez
konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz
Millward Brown SMG/KRC na
zlecenie PKP S.A. w 2012 r.
i 2015 r.

Mniejsza liczba osób
poszkodowanych

Mniejsza liczba
wypadków
-26%
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-44%
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Wykres 46. Wyniki badania satysfakcji pasażerów z bezpieczeństwa na dworcu i w pociągu w latach 2012 i 2015

Bezpieczeństwo na dworcu

Zadowoleni
Niezadowoleni

Bezpieczeństwo w pociągu

45 p.p.
21 p.p.
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38 p.p.
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46%
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8%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
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4. Podsumowanie efektów

zrealizowanych działań
w latach 2012-2015
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Efekty inicjatyw podjętych w latach 2012-2015 pozwoliły na odwrócenie trendu spadkowego liczby podróżnych
korzystających z usług PKP. Po spadkach w latach poprzednich na początku 2015 r. zanotowano wzrost liczby
podróżnych w stosunku do roku poprzedniego. Kluczowy wpływ na powrót klientów miały opracowane przez
Zarząd PKP S.A. działania pozytywnie wpływające na komfort podróżnych oraz rekordowy program
inwestycyjny, który w ciągu ostatnich 3 lat wyniósł łącznie niemal 19 mld zł, czyli blisko dwukrotnie więcej niż
w latach 2009-2011.

Jedną z najbardziej istotnych zmian w Grupie PKP
w analizowanym okresie było postawienie
pasażera w centrum uwagi. Podjęte w tym
zakresie inicjatywy wpłynęły na poprawę opinii
pasażerów o komforcie podróżowania. Zmiany
widoczne są w badaniach satysfakcji, zarówno
tych przeprowadzonych w 2011 r. przez Komisję
Europejską, jak i dokonywanych przez zewnętrzne
agencje na zlecenie PKP S.A.

Klient

Statystyki przedstawiają wzrost liczby pasażerów zadowolonych ze standardów czystości
zarówno w pociągach jak i na dworcach. Poprawił się również system informacji
pasażerskiej, w efekcie czego klienci PKP jako końcowi odbiorcy komunikatów mogą
obecnie liczyć na spójną i aktualną informację o punktualności pociągów. Działania
prowadzone w latach 2012-2014 skupiły się również na unowocześnieniu i dostosowaniu
tradycyjnych oraz nowoczesnych kanałów sprzedaży do zmieniających się potrzeb klienta.
Efektem tych działań jest niemal trzykrotny wzrost liczby pasażerów kupujących bilety
on-line. Poprzez wprowadzenie szeregu usług dodatkowych, m.in. Wi-Fi w pociągach i na
dworcach, poprawił się również komfort oczekiwania na podróż oraz samej podróży.
Zakrojony na szeroką skalę program modernizacji linii kolejowych wpłynął negatywnie na
punktualność pociągów, jednak po wdrożeniu nowego rocznego rozkładu jazdy na przełomie
2014 i 2015 r. oraz po oddaniu do użytku szeregu zmodernizowanych tras i pociągów
Pendolino, punktualność powróciła do poprzedniego poziomu 85,5%. Konieczna jest trwała
poprawa w zakresie punktualności przejazdów, aby klienci przekonali się, że jest to istotny
element oferty PKP.
Wykres 47. Wyniki badań satysfakcji pasażerów z czystości w pociągach i na dworcach oraz z informacji
pasażerskiej w latach 2012 i 2015
Czystość w pociągu

Czystość na dworcu

Informacja pasażerska
Zadowoleni
Niezadowoleni

57 p.p.

61%

41 p.p.

13 p.p.

21 p.p.

22 p.p.

35%

35%

50 p.p.

55%

50%
34%

22%
4%

14%
2012

2015

12%

9%
2012

2015

2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: konsorcjum IBC/Grupa IQS oraz Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PKP S.A.
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5%

2015

Wzrost satysfakcji podróżnych nie mógłby
nastąpić bez odpowiednich inwestycji
w infrastrukturę, tabor czy dworce kolejowe.
W latach 2012-2014 Grupa PKP przeznaczyła
na ten cel 18,9 mld zł, co stanowi prawie
dwukrotność w stosunku do okresu 2009-2011.

Inwestycje
Inwestycje

Podstawowym czynnikiem wpływającym na
zwiększenie możliwości inwestycyjnych Grupy
była zmiana podejścia do zarządzania projektami
inwestycyjnymi. Pozwoliło to m.in. zwiększyć
kwotę wykorzystanych środków z Unii Europejskiej z 1,5 mld zł w 2011 r. do 5 mld zł
w 2014 r.
Dzięki zwiększonym nakładom inwestycyjnym na infrastrukturę kolejową w ostatnich latach
nastąpiło podniesienie parametrów technicznych sieci kolejowej. W wyniku inwestycji
poprawił się bilans prędkości linii kolejowych rozumiany jako różnica między długością linii
o podwyższonej prędkości maksymalnej, a długością linii o obniżonej prędkości
maksymalnej. W latach 2012-2014 bilans ten wyniósł 4020 km, w porównaniu z - 1732 km
w latach 2009-2011. W efekcie tych zmian skróceniu uległ czas podróży na wielu trasach
w Polsce, między innymi na trasach Warszawa-Wrocław (skrócenie czasu o 1h 15min),
Poznań-Gdańsk (skrócenie czasu o 47min), Gdańsk-Kraków (skrócenie czasu o 2h 52min)
oraz Wrocław-Kraków (skrócenie czasu o 1h 37min).
Równolegle powstały nowoczesne dworce, na których pasażer ma dostęp do coraz większej
sieci sklepów, bankomatów, kawiarni i darmowego bezprzewodowego Internetu. Flagowymi
inwestycjami w tym zakresie są dworce kolejowe w Krakowie i Katowicach. Dodatkowo na
koniec 2014 r. do ruchu kolejowego wprowadzono składy Pendolino, które jako pierwsze
w Europie Środkowo-Wschodniej osiągają prędkość 200 km/h.

Wykres 48. Wartość inwestycji (mln zł) w latach 2009-2014 i w realizacji w 2015 r.

18 909

10 375

11 188

2700
2977

3059

2009

2010

4339

4300

2011

2012

5996

2013

2014

W realizacji 2015

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych (mln zł)
Źródło: PKP

82

Szereg zmian nastąpił również w obszarze
zarządzania organizacją oraz majątkiem PKP S.A.
Spośród najważniejszych wymienić można
przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych.
W latach 2012-2014 przeprowadzono
prywatyzację spółek PKP Cargo i PKL, z których
łączne przychody wyniosły 2,22 mld zł. Między
innymi za sprawą wpływów z tych prywatyzacji
możliwe było zmniejszenie historycznego
zadłużenia. Do marca 2015 r. dług netto PKP S.A.
został obniżony o 80%.

Zarządzanie
Zarządzanie
i prywatyzacja
i prywatyzacja

Działania przeprowadzone w obszarze nadzoru korporacyjnego i zarządzania Grupą PKP
przyczyniły się do m.in. skutecznej realizacji wspólnych projektów strategicznych
(np. Pendolino, Optymalizacja Punktów Styku Klienta z Grupą PKP). W latach 2012-2014
dwukrotnie zwiększone zostały przychody PKP S.A. z dywidend w porównaniu z latami
2009-2011.
W ostatnich latach PKP S.A. skupiło się również na zwiększeniu efektywności zarządzania
portfelem nieruchomości. Optymalizacja struktury organizacyjnej oraz przyspieszenie
procesów regulacji statusu prawnego posiadanych nieruchomości pozwoliły na
maksymalizację przychodów z posiadanych aktywów. Wzrost zauważalny był zarówno
w obszarze sprzedaży nieruchomości oraz liczby aktywów przekazanych samorządom, jak
i w poziomie komercjalizacji dworców.
Równolegle udało się również zwiększyć liczbę i wartość realizowanych projektów
deweloperskich. Szacunkowa wartość obecnie planowanych i realizowanych projektów
wynosi 4,7 mld euro, czyli blisko 8 razy więcej niż w 2011 r.

Wykres 49. Dług netto PKP S.A. w latach 2008-2015 (mld zł)
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W latach 2012-2014 podjęte zostały również
działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
pasażerów, zarówno w obszarze ruchu
kolejowego, jak i osobistego bezpieczeństwa na
terenie nieruchomości kolejowych.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Modernizacja sieci kolejowej, w tym kluczowych
z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzenia
ruchu kolejowego elementów infrastruktury,
wpłynęła na spadek liczby wypadków. W ciągu
ostatnich 3 lat średnioroczna liczba wypadków
wyniosła 654 w porównaniu ze średnio 822 wypadkami rocznie w latach 2009-2011.
Znacznemu spadkowi uległa również liczba osób poszkodowanych – z 528 w 2011 r. do
294 w 2014 r.
Ponadto zwiększenie liczby ochranianych dworców oraz wprowadzenie dodatkowych patroli
SOK na wybranych trasach spowodowało wzrost satysfakcji klientów w zakresie
bezpieczeństwa osobistego oraz spadek w stosunku do 2011 r. liczby zdarzeń
niebezpiecznych w pociągach PKP Intercity.

Wykres 50. Porównanie liczby wypadków i poszkodowanych w latach 2008–2014
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5. Rekomendacje i prognozy

na przyszłość
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W ciągu niemal 200 lat swojej historii, publiczny transport kolejowy przeszedł w różnych regionach świata długą
i zróżnicowaną ścieżkę rozwoju. Kolej zmienia się nieustannie, na naszych oczach odpowiadając na
zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze. Jako najważniejsze trendy, które w najbliższej przyszłości
będą miały wpływ na polski i europejski rynek kolejowy wyróżnić można:


rozwój kolei dużych prędkości, będącej alternatywą dla transportu lotniczego i indywidualnego transportu
samochodowego,



wzrost znaczenia kolejowych przewozów
aglomeracyjnych
i międzyaglomeracyjnych, wynikający
z urbanizacji i rosnącej szybko mobilności
społeczeństwa, a także problemu
natężenia ruchu samochodowego
w miastach,



zaostrzającą się konkurencję ze strony
innych środków transportu krajowego,
zwłaszcza w przypadku dalekobieżnych
linii autobusowych,



dalszą liberalizację rynku i związane z nią
wejście na rynek nowych graczy,



współpracę z innymi przewoźnikami –
lotniczymi i kolejowymi, w tym
międzynarodową, zwłaszcza na obszarze
krajów członkowskich Unii Europejskiej,



wprowadzanie przez przewoźników ofert opartych na pakietach usług dopasowanych do potrzeb różnych
grup klientów.

Spółki Grupy PKP w ostatnich latach poczyniły wiele starań unowocześniających, kierujących uwagę na klienta
i przybliżających całą Grupę do międzynarodowych liderów rynku.
Dla dalszego rozwoju Grupy PKP niezbędne jest kontynuowanie rozpoczętych zmian w obszarze modernizacji
wykorzystywanej infrastruktury i taboru, wprowadzania proklienckiego podejścia, nowoczesnego zarządzania
oraz dbałości o bezpieczeństwo. Niemniej ważne są również zadania których realizacja zapewni dalszy wzrost
liczby klientów oraz zwiększenie ich lojalności. Zadania te wiążą się m.in. z:
•

modernizacją wykorzystywanych systemów informatycznych, ograniczającą ich awaryjność,

•

modernizacją systemu zarządzania taborem, co pozwoli na zwiększenie efektywności kosztowej
działalności i wzrost punktualności pociągów,

•

rozwojem i modernizacją przewozów towarowych,

•

wprowadzeniem zaawansowanych metod zarządzania ofertą i relacjami z klientem, w tym oferty
pakietowej, czy modelu dopasowywania oferowanych usług do poszczególnych pasażerów,

•

zaoferowaniem usług wzdłuż łańcucha wartości klientów wychodzącego poza transport kolejowy,
na który mogą się składać np. pakiety: kolej i wynajem samochodu oraz hotelu na miejscu, połączony
transport kolejowy i lotniczy, zakupy w aplikacji mobilnej w trakcie podróży i odbiór na stacji docelowej.

Dzięki dotychczasowym inwestycjom oraz podjęciu wymienionych powyżej działań możliwe będzie stworzenie
oferty dopasowanej do potrzeb poszczególnych grup pasażerów i klientów oraz wypracowanie przez PKP
trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach transportu pasażerskiego i towarowego.
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O dokumencie
Niniejszy raport został przygotowany przez PwC Polska sp. z o.o. („PwC”) do użytku spółki PKP S.A. (PKP).
Niniejszy raport został przygotowany w celu przedstawienia pozytywnych zmian, które zaszły od kwietnia
2012 r. do kwietnia 2015 r. w działalności Grupy PKP. Praca nad raportem trwała od 7 kwietnia 2015 do
27 kwietnia 2015 i polegała na zebraniu oraz przeanalizowaniu informacji określających działalność PKP i jej
spółek zależnych we wskazanym okresie.
Przedstawiony przez nas raport zawiera informacje uzyskane ze źródeł szczegółowo opisanych w samym
raporcie. PwC nie dokonało weryfikacji tych źródeł ani informacji przez nie przywoływanych. W związku
z powyższym PwC nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności danych, osobom innym niż
PKP.
Raport nie uwzględnia efektów zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce oraz informacji, które pojawiły się po
dacie opracowania raportu to jest 27 kwietnia 2014 r. PwC nie odpowiada za wpływ ww. efektów, zdarzeń,
okoliczności i informacji na wynik końcowy raportu.
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