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Edytorial

Sprawny bankowiec średniego pokole-
nia (bliżej czterdziestki), doświadczenie 
w bankowości korporacyjnej, ale także 
nerw bankiera inwestycyjnego – tak mie-
siąc temu Jan Krzysztof Bielecki na łamach 
„Bloomberg Businessweek Polska” opisy-
wał kandydata na prezesa Inwestycji Pol-
skich. Na równi wielkiego (w zamyśle 
autorów), co tajemniczego i od samego po-
czątku także kontrowersyjnego wehikułu 
fi nansowego. Pojazdem tym mamy zacząć 
się poruszać już w przyszłym roku, co naj-
mniej przez kilkanaście lat, a dojechać 
do „Polski murowanej”. Kluczowe jest tu 
oczywiście słowo „mamy”, bo Inwestycje 
Polskie to cały czas tylko pomysł. I to mało 
konkretny. 

Bo co z tego, że 
spółka celowa wła-

śnie została zareje-
strowana? Ile więcej, do-

wiemy się na początku grudnia, gdy – jak 
wynika z naszych nieoficjalnych infor-
macji – rząd ma przyjąć projekt ustawy 
powołującej do życia IP. Odpowiedź jest 
prosta: poziom naszej niewiedzy zmniej-
szy się tylko nieznacznie, a dwie kluczo-
we kwestie zostaną rozstrzygnięte dopie-
ro na przełomie zimy i wiosny przyszłego 
roku. Choć ja obstawiam, że tylko jedna. 
Nie dowiemy się przede wszystkim, 
w jaki sposób rząd będzie chciał zapew-
nić przejrzystość kadrową w spółce. Jak 
zamierza uchronić ją przed nepotyzmem 
i „sprawdzaniem się w biznesie”. Z pro-
stego powodu – bo takich zapisów w usta-
wie najprawdopodobniej nie będzie. Tak 
mówią nasi rozmówcy zbliżeni do projek-
tu. Nie będzie żadnego niezależnego gre-
mium, które nadzorowałoby kadry w tej 
spółce. Ale i w innych państwowych spół-
kach (o czym piszemy w tym numerze). 
I nawet jeśli premier lub minister fi nan-
sów wyjdą na mównicę, zapewniając, że 
oni gwarantują… Kto w to uwierzy? 
Druga ważna kwestia to lista projektów 
realizowanych przez Inwestycje Polskie. 
Mamy ją zobaczyć do końca marca 2013 
roku. Zapytałby ktoś (i słusznie): a kry-
teria doboru? Na to także bym nie liczył. 
Premier ani ministrowie nie oddadzą tak 
łatwo możliwości decydowania, co, komu 
i gdzie zbudować. 
Prezesura w Inwestycjach Polskich to nie 
będzie więc chyba „fajny dżob”. Trudna 
jest rola kierowcy wehikułu, gdy tak na-
prawdę będzie on sterowany z tylnego 
siedzenia. 

INWESTYCJE POLSKIE 
PO POLSKU 

 

MILIARDA EURO
Tyle Polska mogłaby dostać na inwestycje, 

gdyby przywódcy UE przyjęli propozycję 
Hermana Van Rompuya dotyczącą budżetu 

Unii na lata 2014–2020.

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska” Z
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Na wszelki wypadek
Tak wygląda druga wersja okładki 

zaprojektowana przez grafi ków amerykańskiej edycji 
naszego pisma. Redakcja była 

przygotowana na każdy wynik wyborów 
prezydenckich w USA.

 

@cszymanek on twitter
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Otwarcie

Sed in ante 
donec venatis 
nibh a dolor ut 

lectus mauris et 
vestibulum ac

Z Jakubem Karnowskim, pre-
zesem Grupy PKP, rozmawiają 
Agnieszka Stefańska, Cezary 
Szymanek i Jakub Kurasz.

Czy ma Pan mundur kolejarza?
Nie mam. Nie pochodzę z branży, 
więc kupowanie czy szycie munduru 
uznałbym za działanie nie w pełni 
stosowne.

Nie identyfi kuje się Pan z fi rmą?
Oczywiście, że się identyfi kuję. 

Często jeździ Pan pociągami?
Kiedyś bardzo często, ostatnio rzadziej.

Jakie ma Pan wrażenia z tych 
podróży – w skali od 1 do 10?
Zależy, jakimi pociągami. To co prawda 
nie jest moja zasługa, ale jeżeli chodzi 
m.in. o wnętrza wagonów, w ciągu ostat-
nich kilku lat widać wyraźny postęp.

Czyli już wstydu nie ma?
Bywa bardzo różnie, to oczywiste. 
Grupa PKP odpowiada za ok. 14 proc. 
przewozów pasażerskich w Polsce. 
Przewozy Regionalne, wciąż często ko-
jarzone z Grupą PKP, do nich nie należą. 
Ta spółka ma poważne problemy, ale my 
ich nie możemy rozwiązać, bo nie jest 
ona częścią PKP. Odpowiadamy za 
PKP InterCity i częściowo za Szybką 
Kolej Miejską w Trójmieście.

Jakie problemy rozwiąże Pan 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
Cała dyskusja o polskiej kolei zaczyna 
się od spółki PKP Polskie Linie Kolejo-
we. W ok. 48 proc. jest ona naszą wła-
snością, w ok. 52 proc. – Skarbu Pań-
stwa. Nie da się rozwiązać problemu 
polskich kolei, a jednocześnie wykorzy-
stać szansy, jaką na rozwój dają fundu-
sze Unii Europejskiej, bez restrukturyza-
cji tej spółki. Trzeba rozwiązać kwestie 
nieprzewidywalnych stawek dostępu 
do torów, które ustala PLK. Chcemy 
ograniczyć koszty tej spółki, która w ze-
szłym roku miała ok. 500 mln zł straty. 
Stawki dostępu liczone są w ten sposób, 
że PKP PLK dzieli swoje koszty pomię-
dzy przewoźników. Jeżeli nie ograniczy-

Prezes spoza układu
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my kosztów, to za kilka lat majątek PKP 
PLK się zdekapitalizuje zupełnie i opłaty 
za korzystanie z torów będą dalej rosły 
w szybkim tempie. Bez tego nie sprzeda 
się także PKP Cargo, a PKP InterCity nie 
będzie mogła nawet myśleć o staniu się 
spółką dochodową. Pracujemy także nad 
rozwiązaniem kwestii inwestycji. 

To jednak idzie jak po grudzie.
Są opóźnienia i problemy, ale prace się 
toczą. Często problemem bywało m.in 
porozumienie się różnych spółek z Gru-
py PKP. Najpierw jedna wyremontowa-
ła linie, tuż po zakończeniu prac inna 
rozpoczęła remont dworca, co oczywi-
ście irytowało naszych klientów. Dlatego 
potrzebna jest synchronizacja działań. 

Kolejny problem bierze się z braku od-
powiedniej kadry wewnątrz PKP PLK, 
spółki, która zatrudnia 40 tys. osób na 
ponad 80 tys. pracujących w całej Gru-
pie. PKP PLK kilka lat temu zetknęła się 
z koniecznością realizacji wielu inwesty-
cji i nie dała sobie rady. Brakuje mene-
dżerów – ludzi, którzy potrafi ą sięgnąć 
po unijne dotacje, i takich, którzy umieją 
zarządzać taką strukturą. Trzeba połą-
czyć umiejętności i kompetencje zarów-

no obecnych pracowników, jak i nowo 
zatrudnianych profesjonalistów. I to 
pozwoli uzyskać wyniki.

Ile ma Pan na inwestycje na 
najbliższe trzy lata?
Blisko 30 mld zł, z tego ok. 85 proc. 
na linie kolejowe – pozostałe na tabor 
i dworce.

Jesteście w stanie te środki 
wykorzystać?
To będzie trudne zadanie, ale zrobimy 
wszystko, żeby tak się stało. Uważam 
jednak, że trzeba stawiać sobie racjonal-
ne cele, nie epatować wizją tego, jak to 
będzie za jakiś czas. Trzeba realnie 
patrzeć na problemy, jakie mamy. 

Skala demagogii, jaka 
narosła wokół sprzedaży 
Polskich Kolei Linowych, 
jest zaskakująca.

Tyle miliardów złotych 
ma Grupa PKP
 na inwestycje.

Tyle złotych mogą już wkrótce 
kosztować bilety na niektóre 

polskie pociągi.
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