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Podział Spółki…Podział Spółki…

Przekazanie do PKP IC:
 1 904 wagonów 
 69 lokomotyw elektrycznych
 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych
 cesji umowy z Ministerstwem Infrastruktury na 

przewozy międzywojewódzkie, wartej ok. 200 mln zł
 przewozów generujących przychody ze sprzedaży  

biletów na poziomie ok. 550 mln zł
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 spadek przewozu osób – o 22%

 spadek pracy przewozowej – o 54%

 spadek pracy eksploatacyjnej – o 33%

 spadek przychodów – o ok. 1 mld zł

 niepokryte zadłużenie Spółki – 361 mln zł

spowodowałspowodował……

(+) 445,4 mln zł – zobowiązania Spółki nie objęte oddłużeniem

(+) 180,3 mln zł – rezerwy na zobowiązania

(-) 264, 8 mln zł – należności Spółki
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Negatywne skutki finansoweNegatywne skutki finansowe  (1)(1)

styczeń - 
listopad

2008

styczeń - 
listopad

2009

różnica
kol. 3-2

zmiana %
kol. 4/3

1 2 3 4 5

przychód ze sprzedaży na 1 pockm 15,77 11,50 -4,27 -27,1%

koszt operacyjny na 1 pockm 25,40 26,02 0,62 2,5%

stopień pokrycia kosztów operacyjnych 
przychodami ze sprzedaży 62,5% 44,4% -18,1% -28,9%

wskaźniki:
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 zapaść wskaźników pokrycia zadłużenia w momencie odejścia OPM

 Spółka z dnia na dzień straciła możliwość obsługi zobowiązań bieżących

Negatywne skutki finansoweNegatywne skutki finansowe  (2)(2)
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wydzielenie OPM

Negatywne skutki finansoweNegatywne skutki finansowe  (3)(3)

 wzrost tempa narastania zobowiązań od momentu odejścia OPM
(mln zł)



 zobowiązania na koniec 2008r. – 181 mln zł

 zobowiązania narosłe w 2009r. na skutek braku prawidłowego 
przygotowania biznes planu przed usamorządowieniem,
nie uwzględniającego niezbędnej restrukturyzacji Spółki po 
przekazaniu OPM do PKP IC – 188 mln zł
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Nierealna spłata zadłużeniaNierealna spłata zadłużenia

razem zobowiązania na koniec 2009r. - 369 mln zł

Spółka prowadzi działalność głównie o charakterze 

służby publicznej, z której nie będzie miała możliwości 

pozyskania kwot niezbędnych do spłaty zadłużenia.
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Konieczna restrukturyzacjaKonieczna restrukturyzacja

Cele:
Zrównoważenie finansowe prowadzonej działalności 
poprzez:

 uzyskanie równowagi pomiędzy przychodami
i kosztami w przewozach objętych umowami
z organizatorami przewozów 

 prowadzenie opłacalnej działalności komercyjnej

… … nowego podmiotu gospodarczego powstałegonowego podmiotu gospodarczego powstałego
po podzialepo podziale
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Działania restrukturyzacyjneDziałania restrukturyzacyjne

 poszukiwanie nowych źródeł generowania przychodów

 wykorzystanie środków pomocowych na zakup taboru

 redukcja nadmiernego potencjału, pozostałego po wydzieleniu OPM

 wprowadzenie pełnego rozrachunku wewnętrznego zakładów

 wdrożenie nowych systemów uszczelniania przychodów

… … nie przewidziane w biznes planie przygotowanym nie przewidziane w biznes planie przygotowanym 
przed usamorządowieniemprzed usamorządowieniem
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Przesłanki wprowadzenia oferty interREGIO:
 

  brak alternatywy wobec podróży pociągami kwalifikowanymi

  brak dostatecznej oferty przewozowej pociągami TLK

  brak możliwości dojazdu z małych miejscowości 

     do aglomeracji na podstawie jednego biletu

Wprowadzenie nowych połączeń…Wprowadzenie nowych połączeń…
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Na linii  Wrocław – Kraków – Przemyśl pociągi interREGIO 
wprowadzono z uwagi na:

•  niewystarczającą ofertę przewozową pociągów TLK 

•  znaczne przerwy między kolejnymi pociągami w granicach 2- 3 godzin 

•  duży potencjał przewozowy linii

•  potrzeby wzmocnienia oferty przewozowej w relacjach regionalnych 

•  brak ruchu dalekobieżnego obsługującego odcinek Gliwice – Opole 
    przez Strzelce Opolskie

•  spójność oferty taryfowej w ruchu regionalnym, która utrzymała liczbę
    przewożonych osób pomimo zastosowania przez Spółkę Intercity biletu
    „fioletowego”

… … nie stanowi konkurencji dla IC …nie stanowi konkurencji dla IC …
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Pociągi kursują na liniach, na których brak oferty Spółki Intercity
•   Wrocław - Rybnik - Bielsko Biała 1 para 
•   Poznań  - Kraków (przez Ostrów Wlkp. Kluczbork) 2 pary 

Uzupełniają ofertę przewozową Spółki Intercity i nie stanowią konkurencji 
dla niej

•  Szczecin - Gdynia        1 para iR/  4 pary TLK
•  Kielce - Wrocław          1 para iR/  1 para TLK
•  Poznań - Słupsk           1 para iR/  2 pary TLK
•  Łódź - Kraków              2 pary iR/  2 pary TLK
•  Poznań - Olsztyn          3 pary iR/  2 pary TLK
•  Warszawa - Białystok  2 pary iR/ 10 par  TLK
•  Warszaw - Bydgoszcz 1 para iR/  7 par TLK

Kursują sezonowo tylko w okresie szczytów przewozowych
•  Łódź - Gdynia      1 para 
•  Poznań - Gdynia  1 para

… … lecz wzbogaca ofertę kolejowychlecz wzbogaca ofertę kolejowych
przewozów pasażerskichprzewozów pasażerskich
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Warszawa – Poznań - Szczecin

IR

EIC, BWE, TLK 

Warszawa – Kraków (przez CMK)

IR

EIC, TLK 

• Nowi pasażerowie, nie korzystający do tej pory z usług kolei, to 20%  
podróżnych pociągów interREGIO na tych liniach.

• Pociągi interREGIO skierowane są do innej grupy docelowej klientów. 

• Oferta przewozowa Spółki Intercity skierowana jest do klientów   odbywających 
podróże biznesowe. 

interREGIO stanowi uzupełnienie rynku 



Uruchomienie pociągów interREGIO warunkuje pozyskanie 
środków pomocowych na zakup taboru. 

Wykorzystanie środków pomocowychWykorzystanie środków pomocowych
na zakup taboruna zakup taboru

Działanie
Zakup nowoczesnego taboru pasażerskiego do obsługi 
połączeń międzywojewódzkich na obszarze co najmniej 
dwóch województw (POI i Ś 7.1.- 40 na lata 2010-2014)
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Redukcja nadmiernego potencjałuRedukcja nadmiernego potencjału

•  sprzedaż i likwidacja zbędnego majątku 

•  likwidacja zbędnych powierzchni 

•  zmniejszenie zatrudnienia 
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koszty rozliczane bezpośrednio 
na Centra zysku

•dostęp do linii
•energia trakcyjna
•koszty komunikacji międzynarodowej
•pozostałe koszty bezpośrednie

koszty uruchomienia pociągu 
• wynajem lokomotywy i drużyny 
trakcyjnej
•koszty taboru własnego Spółki
•drużyna trakcyjna
•drużyna konduktorska
•pozostałe koszty eksploatacyjne

koszty handlowe

Własna działalność przewozowa
(centrum zysku)

A. Zakłady
1.  przewozy objęte umowami z 
samorządami województw
2. przewozy dodatkowe (komercyjne)
3. przewozy uruchamiane na zamówienie
B. Centrala Spółki
1.  przewozy objęte umową z MI
2. przewozy interREGIO
3. przewozy REGIOexpress
4. inne przewozy

Rozliczenia wewnętrzne
(działalność dla innych jednostek 

-centrów zysku)

koszty operacyjne Centrum Zysku 
wg miejsca powstania

koszty operacyjne Centrum Zysku 
wg działalności

działalność pomocnicza:
•naprawy we własnych punktach 
naprawczych
•czyszczenie we własnym zakresie
•koszty pociągów służbowych

sprzedaż usług pozaprzewozowych 
na zewnątrz

koszty zarządzania
(Centrala Spółki)

Pełny rozrachunek wewnętrznyPełny rozrachunek wewnętrzny



• wdrażamy mobilną sprzedaż biletów

• rozszerzamy sieć dystrybucji o sprzedaż z automatów 

Uszczelnianie przychodów Uszczelnianie przychodów 

Terminale mobilne to:
 
-   możliwość szybkiej sprzedaży biletów,

-   łatwa analiza danych - kontrola ilości 
    sprzedanych biletów,

-   aktualny rozkład jazdy,

-   wystawianie pokwitowań za przejazd bez biletu,

-   kontrola czasu pracy konduktorów,

-   możliwość prowadzenia statystyk podróżnych,

-   możliwość raportowania stanu taboru.

19



 Podział Spółki

 Konieczna restrukturyzacja

 Propozycje Ministerstwa Infrastruktury



Propozycje Ministerstwa Infrastruktury… Propozycje Ministerstwa Infrastruktury… 

Zmiany do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 
Koleje Państwowe" zaproponowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury 

 przekazanie majątku – brak listy nieruchomości i zaplecz technicznych 
przeznaczonych do wniesienia do Spółki

 zmiana przepisów wyłączających Spółkę z działania prawa 
upadłościowego 

 propozycja przekazania samorządom 150 mln zł na sfinansowanie 
przewozów w 2012 roku
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……przyniosą w efekcie…przyniosą w efekcie…

 brak źródeł pokrycia zadłużenia Spółki wobec Grupy PKP

 konieczność złożenia wniosku o upadłość Spółki

 zaprzestanie uruchamiania 3 tys. pociągów dziennie 
przewożących 340 tys. osób

 uniemożliwienie wykorzystania środków pomocowych na zakup 
taboru w ramach POIiŚ

 wstrzymanie przekazania nieruchomości kolejowych 
samorządom
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……klęskę koncepcji usamorządowieniaklęskę koncepcji usamorządowienia

saldo: zobowiązania – należnościsaldo: zobowiązania – należności
(z uwzględnieniem oddłużenia)(z uwzględnieniem oddłużenia)

 niepotrzebny wysiłek finansowy Budżetu Państwa w celu spłaty 
zadłużenia związanego z realizacją Ugody Restrukturyzacyjnej

 powrót do monopolu PKP

 brak konkurencji spowoduje dalszy spadek jakości usług

(mln zł)



Salda rozrachunków wg PKP SASalda rozrachunków wg PKP SA
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Salda rozrachunków z Grupą PKPSalda rozrachunków z Grupą PKP

(mln zł)

 maj 2009r. – zawarcie umowy z PKP IC na wzajemną sprzedaż (rozliczenie okresu III-V), 
zaksięgowanie zobowiązań za trzy okresy rozliczeniowe

 listopad 2009r. – spłata zobowiązań z transzy oddłużenia otrzymanej 29 X 2009r. 



Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
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