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ANALIZA REALIZACJI INWESTYCJI PKP CARGO S.A W LATACH 2012-2014 

 

W artykule zostały przedstawione inwestycje przeprowadzone przez PKP Cargo S.A., przeprowadzono analizę finansową, 

opisano tabor oraz przedstawiono wizję rozwoju.  Priorytety dla polskiego systemu transportowego w tym przewozów kolejo-

wych dość szczegółowo określone zostały w dokumencie „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025”, który zakładał 

radykalną poprawę stanu infrastruktury przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów dostępu oraz dynamiczny rozwój systemów 

intermodalnych poprzez uściślenie form pomocy oraz wprowadzenie zachęt prawnych i podatkowych. Rozwój systemu trans-

portowego, z wykorzystaniem proekologicznych form takich jak kolej, jest warunkiem dynamicznego wzrostu gospodarczego 

zarówno całego kraju, jak i poszczególnych regionów Polski. Niezwykle ważną rolą staje się ingerencja państwa w rozwój 

transportu kolejowego, a zwłaszcza intermodalnego.    

 

WSTĘP 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu infrastruktury 
kolejowej w PKP Cargo S.A., stanu technicznego pojazdów, czy 
spółka ma zdolność przewożenia ładunków na dalekie trasy i czy 
ma szanse na rozwój. Zakres pracy obejmuje szczegółowe przea-
nalizowanie transportu kolejowego.  

Przewozy intermodalne w Polsce stanowią zaledwie 2,37% 
transportowanej koleją masy towarowej oraz 4,53% wykonanej przy 
jej przewozie pracy przewozowej, co w porównaniu z innymi krajami 
stawia Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w niskiej 
jakości infrastruktury przy jednoczesnym wysokim koszcie dostępu 
dla transportu kolejowego, braku odpowiedniej polityki wsparcia 
tego segmentu rynku, słabej jakości infrastruktury terminalowej oraz 
znaczącemu spadkowi roli transportu kolejowego względem prze-
wozów drogowych. 

Wskazane jest jak najszybsze usunięcie barier uniemożliwiają-
cych dalszy rozwój przewozów w systemie intermodalnym. Szansą 
może być między innymi obniżenie stawek za dostęp do infrastruk-
tury poprzez stosowanie szeroko rozumianych ulg lub zastosowanie 
preferencyjnych warunków dla pociągów kontenerowych, w tym 
takich, które zachęcą przewoźników do realizacji przewozów w 
komunikacji krajowej na krótkie odległości. Niezmiernie ważnym 
elementem dalszego rozwoju tego segmentu rynku jest stworzenie 
warunków przewidywalności kosztów ponoszonych w dłuższej 
perspektywie czasu przez przewoźników kolejowych.[1] 

PKP Cargo S.A poniosła w 2014 r. nakłady inwestycyjne na 
nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych w 
formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponent remontowy 
(naprawy okresowe taboru) w wysokości 560,1 mln zł, co stanowiło 
154,1% wykonania 2013 r. 

Największa część nakładów inwestycyjnych w 2014 r. w PKP 
Cargo S.A została przeznaczona na realizację zadań inwestycyj-
nych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe taboru 
(ilość napraw okresowych wykonywanych w poszczególnych okre-
sach wynika z cykli określonych w DSU taboru zatwierdzonych 
przez UTK oraz ilości utrzymywanego w sprawności taboru zgodnie 
z zapotrzebowaniem przewozowym), modernizację lokomotyw (12 
szt.) oraz zakup wagonów (200 szt. wagonów platform do przewozu 
kontenerów) – łącznie 506,4 mln zł. Ponadto nakłady na informaty-
zację, tj. zakup sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych 

(oprogramowania) wyniosły 22,0 mln zł, na budownictwo inwesty-
cyjne na poziomie 18,1 mln zł (w tym: budowa terminala intermo-
dalnego Poznań Franowo, modernizacja obiektów Punktu Utrzyma-
nia Taboru w Węglińcu).  

Pozycja drugiego przewoźnika towarowego w Unii Europej-
skiej, operującego na przecięciu ważnych korytarzy transportowych, 
to doskonały punkt wyjścia do ekspansji zagranicznej. W Europie 
można zaobserwować zjawisko pozornie wysokiej konkurencyjności  
rynków kolejowych–z jednej strony działa na nich często kilkudzie-
sięciu graczy, z drugiej–rynki te zdominowane są przez przewoźni-
ków narodowych, posiadających 70-80 proc. udziału w macierzys-
tych krajach. Wraz z liberalizacją rynku sektor kolejowy w Europie 
będzie podlegał dalszej konsolidacji, a PKP CARGO ma doskonałą 
pozycję wyjściową do pełnienia roli katalizatora zachodzących 
zmian.  

Do takich warunków trzeba odpowiednio dostosować strategię 
ekspansji. 

W grudniu 2014 roku została podpisana umowa zakupu 80 
proc. udziałów w czeskiej spółce Advanced World Transport, jed-
nym z największych prywatnych przewoźników w Europie. Rynek 
czeski to brama na południe Europy, umożliwiająca obsługę ważne-
go korytarza transportowego Północ-Południe, a także oferowanie 
rozwiązań logistycznych w trójkącie trzech mórz: Bałtyckiego, Adria-
tyckiego i Północnego.  

1. ZREALIZOWANE INWESTYCJE  

1.1. Wyniki finansowe  

W roku 2014 Spółka PKP Cargo osiągnęła zysk w wysokości 
342,4 min zł. Ten rok można zaliczyć do udanych. Przychody z 
działalności operacyjnej kształtowały się na wysokim poziomie i 
wyniosły 4257102 mln zł. Rok 2014 wzmocnił pozycję lidera na 
rynku przewoźników w Polsce. Spółka ma silną pozycję finansową i 
jest gotowa na nowe akwizycje. 
 

Tab. 1. Wynik finansowy [2] 

Wyszczególnienie 2014 2013 
Tempo zmian 

2014/2013 

Razem przychody z 
działalności operacyjnej 

4257102 4797461 -11,3% 

Razem koszty działalno-
ści operacyjnej 

4180028 4687276 -10,8% 

Zysk na działalności 
operacyjnej 

77074 110185 -30,0% 
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Przychody finansowe 33812 34333 -1,5% 

Koszty finansowe 37577 44209 -15,0% 

Udział w zyskach, 
jednostek stowarzyszo-
nych wycenianych 
metodą praw własności 

881 -13438 -106,6% 

Wynik ze sprzedaży 
udziałów w jednostce 
stowarzyszonej 

--- 1661 --- 

Zysk przed opodatkowa-
niem 

74190 88532 -16,2% 

Podatek dochodowy 12905 23145 -44,2% 

Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 

61285 65387 -6,3% 

Zysk ( strata) netto z 
działalności zaniechanej --- --- --- 
ZYSK NETTO 61285 65387 -6,3% 

 
Porównując rok 2014 z 2013 można zauważyć, że rok ubiegły 

był znacznie gorszy niż' 2013. Z tabeli można odczytać, że przy-
chody finansowe w roku 2014 wynosiły 33812 tys. zł., gdzie w roku 
2013 wyniosły 34222 tys zł. Firma odnotowała 1,5% zmianę. Koszty 
finansowe, jakie poniosła firma, są znacznie niższe niż w 2013r., 
różnica wynosi 6632 tys zł. Zysk w roku 2014 wyniósł 61285 tys zł, 
w roku 2013 65387 tys zł. Różnica między poszczególnymi latami 
wyniosła 4102 tys zł. czyli 6,3%. 
 

Tab. 2.Przychody z działalności operacyjnej w 2014r. [2] 
Wyszczególnienie 2014 2013 

Przychody ze sprzedaży 
w tym: 

4162171 4553921 

Przychody przewozowe 
oraz spedycja kolejowa 

3791533 4141611 

Przychody ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

54902 163769 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

40029 79771 

RAZEM 4257102 4797461 

 
Z powyższej tabeli wynika, że największy dochód PKP Cargo 

osiąga z przewozów i spedycji kolejowej, do których możemy zali-
czyć przychody z wynajmu i naprawy taboru, z usług bocznicowych i 
trakcyjnych. Do drugiej części dochodów, czyli do przychodów ze 
sprzedaży towarów i materiałów jak i również do pozostałych zali-
czamy sprzedaż środków trwałych, sprzedaż złomu i żelaza, zmianę 
stanu odpisów aktualizujących należności i odsetki od należności, 
zmianę stanu rezerw na zobowiązania. Spadek w przychodach z 
przewozów, jakie odnotowała spółka wynosi około 350 mln zł, wyni-
ka to z mniejszej ilości zapotrzebowania na węgiel kamienny, który 
to stanowi główne dochody w przewozach surowców. Spadek w 
przy-chodach ze sprzedaży towarów i materiałów spowodowany jest 
mniejszą sprzedażą złomu. 
 

Tab. 3.Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [3] 
Wyszczególnienie 2013 2012 

Przychody ze sprzedaży 4553,90 5064,20 

Razem przychody z 
działalności operacyjnej 

4797,50 5173,40 

Razem koszty działalno-
ści operacyjnej 

4687,30 4829,40 

Zysk na działalności 
operacyjnej 

110,2 344 

EBITDA 499 766,8 

Przychody finansowe 34,3 75,7 

Koszty finansowe 44,2 59,4 

Zysk przed opodatkowa-
niem 

88,5 353,5 

ZYSK NETTO 65,4 267,4 

 

W 2013 roku PKP Cargo odnotowała duży spadek w przycho-
dach finansowych, różnica między rokiem poprzednim wynosiła aż 
41,4 min zł. Natomiast w roku 2013 koszty, jakie poniosło przedsię-
biorstwo okazały się znacznie mniejsze od tych w 2012 roku. Ogól-
ny przychód ze sprzedaży w roku 2013 wyniósł 4553,90 mln zł. 
Koszty, jakie poniosła spółka są do siebie bardzo zbliżone, różnica 
wynosi zaledwie 142,1 mln zł. 

W 2014 roku odnotowano spadek należności wynikających z 
usług obcych, wynika to głównie ze spadku kosztów dostępu do 
infrastruktury kolejowej, który jest spowodowany niższymi stawkami 
dostępu do infrastruktury, lepszym wykorzystywaniem tras. Zatrud-
nienie w PKP Cargo w 2014 roku zmniejszyło się o 406 etatów, 
wynikają z tego mniejsze koszty o 26 min zł w porównaniu z rokiem 
2013. Zużycie surowców i materiałów kształtuje się w kosztach z 
14% udziałem, zaliczamy do tego: zużycie paliwa, koszty energii. 
Pozostałe koszty operacyjne zobligowane są do spłat kar, jakie 
spółka otrzymuje. 

Poniższa tabela przedstawia majątek w aktywach trwałych, jaki 
posiada PKP Cargo S.A. 
 

Tab. 4.Majątek-aktywa trwałe [4] 
Wyszczególnienie 2012 2013 Zmiana 

Środki trwałe 3468,1 3515,2 47,1 

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

105,6 127,3 21,6 

Budynki, lokale, 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

334,5 397,6 63,1 

Urządzenia tech-
niczne i maszyny 

78,3 79,4 U 

Środki transportu 2941,6 2905,1 -36,5 

Inne środki trwałe 8 5,8 -2,2 

Środki trwałe w 
budowie 

20,7 18,7 -2 

 
Na koniec 2013 roku spółka PKP CARGO posiadała 1 256 lo-

komotyw spalinowych oraz 1 162 lokomotywy elektryczne. Wśród 
tych lokomotyw było 2 409 stanowiących własność oraz 9 lokomo-
tyw w leasingu operacyjnym lub dzierżawionych. Ponadto spółka 
posiadała 62 531 wagonów, w których udział wagonów węglarek 
stanowił 72,7%. Całość wynosiła 2905,1 mln zł. Wzrost inwestycyjny 
związany z gruntami, budynkami, lokalami i innymi obiektami spo-
wodowany był przejęciem od PKP tych środków trwałych. Łącznie 
nastąpił wzrost o 84,7 mln zł. Niestety jak pokazują powyższe dane 
PKP Cargo coraz mniej inwestuje w budowę nowych obiektów w 
roku 2013 nastąpił spadek o 2mln zł w porównaniu do roku 2012. 
 

Tab. 5.Inwestycje w mln zł. [4] 
Wyszczególnienie 2012 2013 

Budownictwo inwestycyj-
ne 

47,1 42,1 

Modernizacja lokomotyw 361,9 23,3 

Komponent w remontach 
taboru 

243 229,8 

Zakupy wagonów 20,1 11,4 

Teleinformatyzacja 17,4 14,1 

Maszyny i urządzenia 11,5 8,3 

Pozostałe inwestycje 31,5 18,7 

Inwestycje łącznie 732,4 347,8 

 
W 2013 roku PKP Cargo przeznaczyła 347,8 mln zł na inwe-

stycję i było to o 384,5 mln mniej niż w roku 2012. Inwestycje, które 
spółka zrealizowała obejmowały głównie modernizację lokomotyw- 
dotyczyło 7 lokomotyw. Zakupiono 40 wagonów platform do prze-
wozu kontenerów, wykonała 76 aktywowanych napraw okresowych 
lokomotyw i 8 239 aktywowanych napraw okresowych wagonów. 
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Spółka zainwestowała również w budowę terminalu kontenerowego 
Poznań Franowo, budowę kontenerowych stacji paliw oraz rozbu-
dowę i modernizację budynku centrali spółki w Warszawie. Prze-
znaczono na te inwestycje 18,7 min zł. - było to o 12,8 mln mniej niż 
w roku 2012. 

Ocena taboru 

Spółka PKP Cargo od ponad dziesięciu lat jest największym 
przewoźnikiem towarowym w Polsce. Firma bardzo dużo inwestuje 
w tabor, w 2014 roku było to 241 min zł. czyli około 100 min więcej 
niż w roku poprzednim. Spółka zakupuje bardzo nowoczesne plat-
formy intermodalne, wykonuje prace przygotowawcze węglarek, aby 
były w pełni wykorzystywane w szczytowych okresach. Jak i rów-
nież zajmuje się modernizacją lokomotyw. Takie czynności stanowią 
PKP Cargo jeszcze bardziej konkurencyjną firmą. 

W 2014 roku spółka oddała do eksploatacji około trzech tysięcy 
węglarek. W ubiegłym roku największą inwestycją było powiększe-
nie taboru, wówczas zakupiono 100 uniwersalnych 80-stopowych 
platform do przewozu kontenerów [5], które już są w użytku. PKP 
Cargo zakupiło również trzy tysiące węglarek, aby podnieść o 15% 
przewozy towarowe, zakup wynikał z konieczności złagodzenia 
wpływu modernizacji linii kolejowych na obsługę klientów. W okresie 
pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku przeznaczono 165 min na 
naprawę taboru. W tym okresie naprawiono 78 lokomotyw oraz 
prawie 4,7 tys. wagonów towarowych. Gdzie prawie 80% stanowiły 
węglarki. Modernizacją również objęto lokomotywy spalinowe prze-
znaczono 46,5 min zł. W tym taborze zamontowano nowoczesny 
silnik spalinowy, który pozwolił na zwiększenie swojej mocy z 
882kW na 1550kW. Ta zmiana pozwoliła na znacznie mniejsze 
zużycie paliwa. Zmodernizowane lokomotywy mogą być teraz wyko-
rzystywane do prowadzenia pociągu. PKP Cargo w roku 2013 
dysponowało taborem: 
– 2400 lokomotyw elektrycznych i spalinowych 
– 64,6 tys wagonów. 

Proces wymiany taboru kolejowego w dalszym ciągu przebiega 
bardzo powoli, co w konsekwencji doprowadza do znacznie uboż-
szej oferty przewozowej. Przewoźnicy swoją uwagę poświęcają 
przewozom towarów masowych takich jak węgiel, kruszywa, żwir 
czy piasek. Na polskim rynku brakuje wyspecjalizowanych wagonów 
do przewozów kontenerów w przewozach intermodalnych. Moderni-
zacja taboru w dużej mierze pozwoliłaby na obniżenie kosztów 
jednocześnie podnosząc szybkość i bezpieczeństwo przewozu oraz 
zmniejszenie zużycia torów. 

 
Rys. 1. Struktura wiekowa lokomotyw w 2013 roku 

      ponad 26 lat  do 20 lat  od 21 do 25 lat 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.pkp- 
cargo.pl/media/66551/prezentacja-2013.pdf 

 Niestety wiek lokomotyw nie jest zadawalający prawie 90 
% są to lokomotywy, które, mają ponad 26 lat. 12% stanowią loko-
motywy, które mają do 20 łat. I 3 % to lokomotywy w wieku od 21 do 
25 lat. Średni wiek lokomotywy wyniósł prawie 34 lata. 

 
Rys. 2. Struktura wiekowa wagonów w 2013 roku 

     ponad 26 lat  do 20 lat   od 21 do 25 lat 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.pkp- 
cargo.pl/media/66551/prezentacja-2013.pdf 

 
Wiek wagonów w roku 2013 kształtował się następująco: pra-

wie 80% osiąga ponad 26 lat. 16% należy do najmłodszej grupy 
wiekowej, czyli do 20 lat. Wiek od 21 do 25 lat posiada 5% wago-
nów. Średni wiek wagonów wyniósł 28 lat. Pomimo ciągłej moderni-
zacji taboru, świadomość jego wieku nie zachęca do podróży. 

1.2. Wizja przyszłości 

Aktualnie transport kolejowy dużo traci w porównaniu z trans-
portem samochodowym. Niewątpliwymi atutami transportu samo-
chodowego są: elastyczność, dostawy na czas, dostępność. Na 
drodze w doręczeniu przesyłki na czas stoi przede wszystkim nie-
zadawalający stan infrastruktury sieci kolejowej. Ułożenie rozkładu 
jazdy tak, aby nie kolidowały z przejazdami pasażerskimi i aby 
natężenie ruchu na danej linii nie było zbyt obciążone. Kolejnym 
utrudnieniem w dostarczeniu przesyłki na czas w transporcie kole-
jowym są wysokie koszty osiągane przez przewoźników. Istnieją 
również bariery w dopuszczalnej długości pociągów towarowych. 
Następstwem tej czynności jest podzielenie taboru na dwie części, 
co skutkuje wydłużeniem trasy przejazdu. Do zwiększenia kosztów 
przez przewoźników możemy zaliczyć: 
– bardzo długi czas przejazdu pociągu towarowego 
– większe zużycie paliwa, energii 

Inwestycje, które są planowane na lata 2014 - 2020 zakładają 
poprawę powyższych problemów poprzez: 
– zlikwidowanie miejsc o ograniczonej przepustowości; 
– pozyskanie większych prędkości na dłuższych odcinkach oraz 

całkowitą likwidację ograniczeń prędkości w punktowych miej-
scach; 

– zwiększenie długości taboru. 
Najnowocześniejsza sieć transportowa w Polsce jest jeszcze w 

trakcie tworzenia. Zły stan infrastruktury możemy dostrzec w każdej 
gałęzi transportu. W 2012 roku w transporcie kolejowym 43% dłu-
gości torów otrzymało dobrą ocenę stanu technicznego, 30% dosta-
teczną, a 27% niestety niezadowalającą te dane zakwalifikowały do 
natychmiastowej wymiany. 

W ostatnich latach kolej odnotowała spadek wynikający z 
zmniejszenia częstotliwości kursowania pociągów w kraju jak i za 
granicą. Niezbędnym elementem podnoszącym atrakcyjność trans-
portu kolejowego jest zwiększenie prędkości kursowania pociągów. 
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Aby osiągnąć ten cel niezbędna jest poprawa stanu technicznego 
sieci. 

Cel, który został postawiony na lata 2014 -2020 to przede 
wszystkim ulepszanie linii kolejowych. W pierwszej kolejności na 
modernizację czeka inwestycja E 20 / C-E 20 (granica z Niemcami - 
Rzepin - Poznań - Warszawa - Siedlce - Terespol) oraz na E 30 / C-
E 30.[5] 

Analiza rozbudowy sieci TEN-T 

Spójną sieć transportową można osiągnąć poprzez restruktury-
zację teraźniejszego systemu dróg kolejowych, lotniczych, wodnych. 
Ta sieć musi być stworzona do 2030 roku. i powinna się składać z 9 
korytarzy transportowych, które będą tworzyć najważniejsze połą-
czenie transportowe. 

W Polsce zakwalifikowano do sieci TEN-T 7 720 km linii kole-
jowych. W większym stopniu jest to sieć towarowa ( 3 800km a 
pasażerska 3300 km). 

Linie E20 / C-E 20 i E75 wchodzą w skład Korytarza Morze 
Północne - Bałtyk. Linie E59 / C-E59, C63 oraz E65 / C-E65 tworzą 
część Korytarza Bałtyk - Adriatyk. 

Celem perspektywy 2014 - 2020 jest spełnienie do roku 2023 
wymogów dla tej sieci na: 
– uzyskanie w sieci bazowej towarowej 90%, i 60 % w sieci kom-

pleksowej. 
– uzyskanie 86% w sieci bazowej pasażerskiej i 45% w sieci 

kompleksowej towarowej. 
– 14% które pozostało to linia o dużych prędkościach Warszawa - 

Poznań - Wrocław, budowa tej linii jest przełożona do realizacji 
w innym terminie. 
Priorytetem dla ruchu towarowego będzie poprawa dostępności 

od strony lądu do wszystkich ważnych portów morskich (Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin, Świnoujście - również wchodzących w skład sieci 
TENT), co umożliwi ich dalszy rozwój, m.in. w zakresie transportu 
ładunków intermodalnych. 

Transport intermodalny 

Bardzo szybki rozwój infrastruktury logistycznej, czyli np. bu-
dowa nowoczesnych powierzchni magazynowych, powoduje rozwój 
infrastruktury intermodalnej w Polsce. W naszym kraju jest niedobór 
centrów logistycznych, które obok podstawowej obsługi przeładun-
kowej oferują pełen pakiet usług dodatkowych. 

W Polsce liczba terminali przeładunkowych jest niższa niż w 
krajach Unii Europejskiej. Nasze terminale są wyposażone w małą 
ilość urządzeń przeładunkowych i niewystarczającą ilość torów, 
które zazwyczaj są za krótkie do obsługi pociągów całopociągo-
wych. W związku z powyższym nastąpiła konieczność priorytetowej 
inwestycji tak, aby nastąpił rozwój transportu intermodalnego. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r w Polsce 
planowana jest rozbudowa i uruchomienie do funkcjonowania, co 
najmniej 21 platform multimodalnych na sieci TEN-T, w tym:[6] 
– 10 platform multimodalnych przy dużych aglomeracjach miej-

skich w sieci bazowej TEN-T (lokalizacja Szczecin, Świnoujście, 
Gdańsk, Gdynia, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Sławków, 
Kraków); 

– 11 platform multimodalnych w sieci kompleksowej TEN-T (loka-
lizacja Braniewo, Bydgoszcz, Ełk, Białystok, Rzepin, Stryków, 
Małaszewicze/ Terespol, Dorohusk, Pyrzowice, Gliwice, Medyka 
/ Żurawica). 
PKP Cargo uczestniczy w Programie Operacyjnym Infrastruktu-

ra i Środowisko gdzie realizowane są inwestycje infrastrukturalne w 
zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dzie-
dzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. 
Program ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 

regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równocze-
snej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Łączna 
wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś 
wkład krajowy - 9,4 mld euro. 

Podział środków z UE: 
– transport 19.6 mld euro 
– środowisko 5,1 mld euro 
– energetyka 1,7 mld euro 
– szkolnictwo wyższe 586,5 min euro 
– kultura 533,6 min euro 
– zdrowie 395,5 min euro 

Jednym z 15 priorytetów realizowanych w ramach programu 
jest transport przyjazny środowisku, na który przeznaczono środki w 
wysokości - 11 589,5 min euro. 

W ramach tego priorytetu dofinansowany jest projekt „Budowa i 
wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Po-
znań-Franowo - Etap 1A”. Inwestycja ta przyczyni się do podniesie-
nia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i regionu Wielkopolski po-
przez rozwój infrastruktury technicznej. 

PODSUMOWANIE 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie moż-
liwości 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 

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. Do-
datkowo na koniec 2014 r. do ruchu kolejowego wprowadzono 
składy Pendolino, które jako pierwsze w Europie Środkowo-
Wschodniej osiągają prędkość 200 km/h. 
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PKP 
CARGO S.A IN THE YEARS 2012-2014 

Priorities for the Polish transport system including rail 

transport in some detail set forth in the document "Transport 

Policy for 2006-2025", which assumed a radical improve-

ment of the infrastructure while reducing the cost of access 

and dynamic development of intermodal systems by specify-

ing the forms of assistance and incentives legal and tax. The 

development of the transport system, with the use of environ-

mentally friendly forms such as rail, is a prerequisite for 

dynamic growth both across the country and various Polish 

regions. An extremely important role is the interference of the 

state in the development of rail transport, particularly inter-

modal. The article discusses the investments made by PKP 

Cargo, and a vision of development. 
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