Warszawa, 17.09.2021

LIST ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
DO UCZESTNIKÓW TARGÓW TRAKO 2021
Szanowni uczestnicy targów kolejowych TRAKO 2021
W dniu 8 września 2020 roku minęło 20 lat od uchwalenia ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP. Była ona kluczowym
aktem prawnym, na podstawie którego rozpoczęto wdrażanie daleko idących zmian w
funkcjonowaniu systemu kolei w wolnej Polsce.
Implementacja postanowień tej ustawy rozpoczęła się od przekształcenia dawnego PP PKP
w spółkę PKP S.A, która następnie założyła spółki do prowadzenia działalności w zakresie
zarządzania infrastrukturą, przewozów osób i ładunków i o innych specjalizacjach.
W dniu 1 stycznia 2021 roku minęło zatem 20 lat funkcjonowania PKP S.A w formule spółki
akcyjnej. Ten fakt skłania do refleksji nad trafnością przyjętych wówczas rozwiązań i
efektywnością przeprowadzonych dotychczas zmian na kolei.
Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, zrzeszające aktualnie 135
członków, w tym czołowych menedżerów spółek kolejowych oraz uczestników przemian na
polskiej kolei w ostatnich dekadach, zorganizowało pisemną DEBATĘ zatytułowaną.

STAN I POTRZEBY ROZWOJOWE KOLEI W POLSCE
DEBATA dotyczy ocen dotychczas przeprowadzonych reform, na podstawie ustawy o PKP
z dnia 8 września 2000 roku i diagnozy aktualnego stanu transportu kolejowego w Polsce.
Uczestnicy debaty rekomendują również kierunki dalszego reformowania kolei w Polsce i
wskazują propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych i kierunki dalszego inwestowania.
W DEBACIE wzięło już udział ponad 50 Prezesów i Dyrektorów największych i najbardziej
znanych spółek kolejowych w Polsce, a także profesorowie wyższych uczelni współpracujący
z sektorem transportu kolejowego, jak również znani politycy i działacze gospodarczy.
DEBATA trwa. Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym i prestiżowym przedsięwzięciu. Z
zainteresowaniem zapoznamy się z Waszymi wypowiedziami i opublikujemy je. W tej
sprawie prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@seim-tsz.pl i/lub kontakt telefoniczny na
numer 603 – 552 – 277.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
P.S
Wszystkie wypowiedzi i materiały z DEBATY są zamieszczone na stronie www.seim-tsz.pl
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