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 Warszawa, dnia  28  maja 2013 r. 

 

 
Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego 

Krzysztof Dyl 

 

 

                 DRRK-WR- 910/27/2011 

 

 

  

PKP Cargo S.A. 

ul. Grójecka 17 

02-021 Warszawa 
  

Podmioty na prawach strony: 

 Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 

ul. Lwowska 6/2 

00-658 Warszawa  

  

 Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 

Al. Jerozolimskie 125/127 

02-017 Warszawa 

 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 13 ust. 6 i 6a w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia  

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym” lub „ustawą” oraz art. 104 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej „k.p.a.”, działając z urzędu w postępowaniu 

administracyjnym, sygn. DRRK-WR- 910/27/2011, wszczętym w dniu 28 grudnia 2011 r. wobec 

spółki PKP Cargo S.A z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „PKP Cargo S.A.” lub „Spółką”), 

I. stwierdzam naruszenie przez PKP Cargo S.A. przepisu z zakresu kolejnictwa, 

tj.: art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, polegające na łączeniu przez PKP 

Cargo S.A. działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym 

wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej; 

II. wyznaczam termin na usunięcie nieprawidłowości wskazanych w punkcie I 

sentencji niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2013 roku; 

III.  nadaję niniejszej Decyzji w całości rygor natychmiastowej wykonalności, 

mając na względzie interes społeczny.  
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UZASADNIENIE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oceny rynku transportu kolejowego oraz zebranych 

informacji z rynku dotyczących dostępu do kolejowej infrastruktury usługowej, Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego (zwany dalej Prezesem UTK) w dniu 28 grudnia 2011 r., 

w oparciu o art. 61 § 1 i § 4 k.p.a. w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o transporcie 

kolejowym, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec PKP Cargo S.A. 

w sprawie zapewnienia przewoźnikom kolejowym niedyskryminującego dostępu  

do infrastruktury kolejowej, o czym poinformował Spółkę pismem z tego samego dnia 

o sygn. DRRK-WR-910-272/AK/2011 (nr sprawy: DRRK-WR-910/27/2011). Ponadto, 

w piśmie tym poinformowano PKP Cargo S.A., że ze względu na znaczenie dla 

przedmiotowej sprawy, do akt postępowania zostały dołączone następujące pisma: 

1) pismo Freightliner PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Freightliner 

PL) z dnia 20 października 2011 r., o sygn. FPL 15/10/2011, stanowiące odpowiedź 

na zapytanie Prezesa UTK, dotyczące przekazania informacji na temat występowania 

przypadków utrudniania lub ograniczania ze strony zarządców dostępu 

do infrastruktury punktowej (data wpływu do UTK: 24 października 2011 r.);  

2) pismo Euronaft Trzebinia sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej „Euronaft 

Trzebinia sp. z o.o.”) z dnia 5 września 2011 r., o sygn. KEL/746/2011, stanowiące 

odpowiedź na zapytanie Prezesa UTK, dotyczące przekazania informacji na temat 

występowania przypadków utrudniania lub ograniczania ze strony zarządców dostępu 

do infrastruktury punktowej (data wpływu do UTK: 5 września 2011 r.);  

3) pismo DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu (zwane dalej „DBSR”) 
z dnia 9 września 2011 r., o sygn. L.RE+PL-BT/PTO/TOD/533/2011, stanowiące 
odpowiedź na zapytanie Prezesa UTK, dotyczące przekazania informacji na temat 

występowania przypadków utrudniania lub ograniczania ze strony zarządców dostępu 
do infrastruktury punktowej (data wpływu do UTK: 19 września 2011 r.);  

4) pismo Lotos Kolej sp. z o.o. z dnia 7 września 2011 r., sygn. LK-662/11/OP, 

stanowiące odpowiedź na pismo Prezesa UTK z dnia 19 sierpnia 2011 r., o sygn. 

TRM2-910-50/MG/11, dotyczące przekazania informacji na temat występowania 
przypadków utrudniania lub ograniczania ze strony zarządców dostępu  
do infrastruktury punktowej (data wpływu do UTK: 12 września 2011 r.);  

5) wniosek DBSR z dnia 8 listopada 2011 r. o wszczęcie postępowania 
administracyjnego w stosunku do przewoźnika kolejowego PKP Cargo S.A. 
(data wpływu do UTK: 10 listopada 2011 r.), w którym DBSR zarzuca PKP Cargo 

S.A.: 

a) wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy 
o transporcie kolejowym wbrew przepisom przywołanej ustawy 
oraz bez umocowania; 

b) wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy 

o transporcie kolejowym na torach prowadzących do terminali przeładunkowo-

załadunkowych znajdujących się w obrębie stacji Małaszewicze Płd., w tym na 
torze kolejowym nr 902 i 904, z naruszeniem przepisów prawa, tj. w sposób 
dyskryminujący i naruszający równy dostęp przewoźników kolejowych 
do tej infrastruktury, bez opracowania regulaminu, o którym mowa w art. 32 
ustawy o transporcie kolejowym, i nie opublikowania go w terminie 

przewidzianym tą ustawą, jak również bez opracowania i opublikowania projektu 
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stawek opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych za udostępnianie 
infrastruktury kolejowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ustawy 
o transporcie kolejowym, oraz bez posiadania autoryzacji bezpieczeństwa lub 
świadectwa bezpieczeństwa; 

c) udostępnianie przewoźnikom kolejowym budynków i budowli służących 
do obsługi przewozu rzeczy zlokalizowanych na obszarze działania 
Mazowieckiego Zakładu Spółki w Warszawie/Małaszewiczach w sposób 
dyskryminujący oraz naruszający równoprawne ich traktowanie. 

Następnie, Prezes UTK pismami z dnia 24 lutego 2012 r., o sygn. DRRK-WR-910-

26/MG/2012 i DRRK-WR-910-28/MG/2012 wystąpił do Euronaft Trzebinia sp. z o.o. 

i Freightliner PL w sprawie przekazania szczegółowych informacji dotyczących naliczania 
dodatkowych nieuzasadnionych opłat za zarządzane przez PKP Cargo S.A. punkty 
przeładunkowe, place rozładunkowe i rampy, jak również wskazanie nowych przypadków 
dyskryminującego dostępu do infrastruktury wydzierżawionej przez PKP Cargo S.A. (pisma 

z dnia 24 lutego 2012 r., o sygn. DRRK-WR-910-26/MG/2012 i DRRK-WR-910-

28/MG/2012). 

W piśmie z dnia 27 lutego 2012 r., nr 6/2/2012 (data wpływu do UTK: 1 marca  

2012 r.), Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych z siedzibą w Warszawie (zwany 

dalej „ZNPK”) przekazał Prezesowi UTK informacje na temat zaistniałego problemu 
niepełnej i wybiórczej realokacji elementów narodowej infrastruktury kolejowej do PKP 

Polskich Linii Kolejowych (zwanych dalej PKP PLK), skutkującej uprzywilejowaniem 
pozycji PKP Cargo S.A. w okresie kontraktowania usług przewozowych.  

W piśmie z dnia 27 lutego 2012 r., nr ref. ZNPK 9/2/2012, ZNPK wystąpił na podstawie 
art. 31 § 1 k.p.a. z wnioskiem o dopuszczenie go na prawach strony do udziału w niniejszym 
postępowaniu administracyjnym (data wpływu do UTK: 1 marca 2012 r.).  

Postanowieniem z dnia 26 marca 2012 r. sygn. DRRK-WR-910-38/AB/2012 na podstawie 

art. 31 § 2 w związku z art. 31 § 3 i art. 123 k.p.a., Prezes UTK, dopuścił ZNPK do udziału 
w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony. 

Pismem z dnia 21 marca 2012 r., o sygn. KEL/276/2012, Euronaft Trzebinia sp. z o.o. 

udzieliła odpowiedzi na pismo Prezesa UTK z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-

26/MG/2012 r., w którym wskazała, że opłaty dodatkowe związane z umową w przedmiocie 
korzystania z budowli do obsługi przewozu rzeczy zostały zaakceptowane przez obie strony 
umowy, tj. przez PKP Cargo S.A. i Euronaft Trzebinia sp. z o.o.. Jednocześnie, podkreśliła, 
że już w poprzednim piśmie nr KEL/746/2011 sygnalizowała na błędnie ustalony model 
zarządzania infrastrukturą, który z uwagi na wydzierżawienie jej części dla PKP Cargo S.A. 
spowodował monopol i uprzywilejowanie PKP Cargo S.A. względem pozostałych. 

Pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r., Nr FPL 1/4/2012, stanowiącym odpowiedź na pismo 
Prezesa UTK z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-28/MG/2012 r., Freightliner PL 

przekazał Prezesowi UTK: 

1) zbiorcze zestawienie korespondencji w sprawie wniosków o zawarcie z Freightliner 

PL umowy na korzystanie z budynków i budowli służących do przewozu i obsługi 
rzeczy z następującymi zakładami PKP Cargo S.A.: CT Zachodniopomorski, 
CT Północny, CT Wielkopolski, CT Centralny, CT Mazowiecko-Podlaski, 

CT Wschodni, CT Dolnośląski, CT Śląski, CT Śląsko-Dąbrowski, CT Południowy; 

2) regulaminy korzystania przez licencjonowanych przewoźników kolejowych 

z budynków i budowli służących do obsługi przewozu rzeczy w następujących 
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Zakładów PKP Cargo S.A.: CT Centralny, CT Mazowiecko-Podlaski, 

CT Południowy, CT Śląski; 

3) umowy w przedmiocie korzystania z budynków i budowli służących do obsługi 
przewozu rzeczy z następującymi Zakładami PKP Cargo S.A.: 
CT Zachodniopomorski, CT Wielkopolski (projekt umowy), CT Centralny, 

CT Południowy. 

Następnie, ZNPK przesłał Prezesowi UTK przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 r., nr ZNPK 
2/4/2012, następujące materiały: 

1) zbiorcze zestawienie korespondencji z PKP Cargo S.A. w sprawie: weryfikacji listy 

lokalizacji pozostających w gestii PKP Cargo S.A., udzielenia informacji 
nt. alokowanej do Spółki infrastruktury, odmowy dostępu do wybranych stacji; 

2) korespondencję z PKP PLK w sprawie weryfikacji listy lokalizacji pozostających 
w gestii PKP Cargo S.A.; 

3) zbiorcze zestawienie korespondencji z PKP S.A. w sprawie udzielenia informacji 

nt. infrastruktury alokowanej do PKP Cargo S.A.; 

4) zbiorcze zestawienie korespondencji z Ministerstwa Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej (zwanym dalej „MTBiGM”) w sprawie: udzielenia informacji 

nt. infrastruktury alokowanej do PKP Cargo S.A., sprawowania przez Spółkę funkcji 
zarządcy szerokotorowej infrastruktury kolejowej; 

5) zbiorcze zestawienie korespondencji z Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających 
konkurencję przez PKP Cargo S.A. i sytuacji na rynku przewozów kolejowych; 

6) zbiorcze zestawienie korespondencji z Partnerami ZNPK w sprawie: oczekiwań 
wobec przewoźników kolejowych realizujących przewozy kruszyw, oczekiwanych 
terminów precyzyjnego ustalania harmonogramów przewozów. 

Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r., nr 15/12/04/17/1 (data wpływu do UTK: 23 kwietnia 

2012 r.), DBSR wystąpił o dopuszczenie go do udziału w niniejszym postępowaniu 
administracyjnym i wniósł o: 

1) zapewnienie mu czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu 
administracyjnym, zgodnie z art. 10 k.p.a.;  

2) poinformowanie o przeprowadzonych dotąd przez organ administracji kolejowej 

czynnościach w sprawie, zgodnie z art. 9 k.p.a. oraz 

3) zapewnienie czynnego udziału w sprawie oraz poinformowanie o przeprowadzonych 

dotąd przez organ administracji kolejowej czynnościach w postępowaniu wszczętym 
przez organ administracji z urzędu wobec PKP Cargo S.A., dotyczącym zapewnienia 
niedyskryminującego dostępu przewoźników.  

Pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r., DBSR wystąpił na podstawie art. 10 k.p.a. do Prezesa 

UTK z wnioskiem o przedłużenie terminu do załatwienia sprawy (data wpływu do UTK: 

27 kwietnia 2012 r.). Ponadto, pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r. DBSR wystąpił  
na podstawie art. 73 § 1 k.p.a. z wnioskiem o udostępnienie akt niniejszego postępowania 
administracyjnego (data wpływu do UTK: 27 kwietnia 2012 r.). 

Postanowieniem z dnia 18 maja 2012 r., sygn. DRRK-WR-910/54/AB/2012, Prezes UTK 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 kwietnia 2012 r. odmówił DBSR udziału na prawach 
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strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu oraz 
zapoznania się z aktami postępowania.  

Prezes UTK pismem z dnia 21 maja 2012 r., sygn. DRRK-WR-910/55/AB/2012, 

w odpowiedzi na wniosek DBSR z dnia 27 kwietnia 2012 r. o przedłużenie terminu 
na załatwienie sprawy, poinformował DBSR, że w związku z wydanym przez Prezesa UTK 

postanowieniem, ww. wniosek Prezes UTK uznał za bezprzedmiotowy i pozostawił go bez 

rozpoznania. 

Pismem z dnia 22 maja 2012 r. (data wpływu do UTK: 22 maja 2012 r.), objętym w części 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, PKP Cargo S.A. wniosła o umorzenie toczącego się 
z urzędu postępowania przeciwko Spółce (taki wniosek znalazł się również w wersji jawnej 
pisma). Do powyższego pisma dołączono następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – opinia prof. dr hab. Czesława Martysza (opinia jawna dla stron 

postępowania); 

2) Załącznik 2 – umowa dzierżawy Nr KPN 1-612/26/2004 zawarta w dniu 20 września 
2004 r. pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną (zwanymi dalej 

PKP S.A.) a PKP Cargo S.A. wraz z aneksami (umowa objęta została klauzulą 
„tajemnica przedsiębiorstwa”); 

3) Załącznik 3 – umowa poddzierżawy Nr CEZN-1b-223-08/2010 z dnia 30 czerwca 

2010 r. zawarta pomiędzy PKP Cargo S.A. a PKP Cargo Centrum Logistyczne 

Małaszewicze Sp. z o.o. (zwane dalej CL Małaszewicze) wraz z aneksami (umowa 

objęta została klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”); 

4) Załącznik 4 – Sprawozdanie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie podziału pomiędzy 
PKP Cargo S.A. i PKP PLK składników majątku trwałego rejonu przeładunkowego 
Małaszewicze (sprawozdanie objęte zostało klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”); 

5) Załącznik 5 – pismo PKP Cargo S.A. skierowane do DBSR z dnia 6 czerwca 2011 r. 

(pismo jawne dla stron postępowania); 

6) Załącznik 6 - pismo PKP Cargo S.A. skierowane do DBSR z dnia 28 lipca 2011 r. 

(pismo jawne dla stron postępowania); 

7) Załącznik 7 - pismo PKP Cargo S.A. skierowane do DBSR z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

(pismo jawne dla stron postępowania); 

8) Załącznik 8 – pismo PKP Cargo S.A. skierowane do DBSR z dnia 20 września 2011 r. 
(pismo jawne dla stron postępowania); 

9)  Załącznik nr 9 – wersja jawna pisma – niezawierająca informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa).  

Należy wskazać, że fragmenty treści pisma z dnia 22 maja 2012 r., Załącznik 2, Załącznik 3 
i Załącznik 4, PKP Cargo S.A. opatrzyła klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

Pismem z dnia 25 maja 2012 r., sygn. IGTL/7/1-84/2012, Izba Gospodarcza Transportu 

Lądowego (zwana dalej „IGTL”), na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.pa., wystąpiła z wnioskiem 
o dopuszczenie IGTL jako organizacji społecznej do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu administracyjnym (data wpływu do UTK: 25 maja 2012 r.).  

Na podstawie art. 31 § 2 w związku z art. 31 § 3 i art. 123 k.p.a. oraz w związku z ww. 
wnioskiem IGTL, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. DRRK-WR-
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910/67.1/AB/2012, Prezes UTK dopuścił IGTL na prawach strony do udziału w niniejszym 

postępowaniu administracyjnym. 

Pismem z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-66/PB/2012, Prezes UTK wezwał PKP 

Cargo S.A. do przekazania informacji dotyczących kompleksu infrastruktury kolejowej 

w Centrum Logistycznym CLIP w Swarzędzu poprzez wskazanie: 

1) odnośnie miejsca spornego: funkcji, jaką pełnią tory sporne, czy przeprowadzany 
jest na nich przeładunek/wyładunek, czy tory wykorzystywane są jedynie na własny 
użytek czy również na rzecz klientów, w jaki sposób odbywa się transport wagonów 
towarowych z bocznic prywatnych przedsiębiorstw na terenie CLIP na linie kolejowe 
zarządzane przez PKP PLK, jak wygląda formowanie składów wyjazdowych, 
wyjaśnienie sposobu nabycia i udostępnienia tytułu prawnego do torów; 

2) odnośnie dostępu do torów: czy PKP Cargo S.A. jest w chwili obecnej jedyną spółką, 
która korzysta z tych torów, w przeciwnym razie – sprecyzowanie zasad i warunków, 
na jakich Spółka udostępnia je innym przewoźnikom oraz użytkownikom bocznic 
kolejowych, do których prowadzą tory zdawczo-odbiorcze, będące przedmiotem 
wniosku DBSR z dnia 17 maja 2012 r., w szczególności wysokości stawek dostępu, 
sposobu ich ustalania oraz naliczania; dobowej przepustowości obiektu spornego 
w Swarzędzu, w jakim stopniu jest ona wykorzystywana, czy istnieją jakieś 
ograniczenia natury technicznej powodujące obniżenie przepustowości torów; 

3) czy PKP Cargo S.A. korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 7 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz. 613 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

o podatkach i opłatach lokalnych.” - od jakiego okresu i na jakiej podstawie.  

Ponadto, pismem z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-69/PB/2012, Prezes UTK 

zwrócił się do PKP Cargo S.A. z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kompleksu 
kolejowego w rejonie Małaszewicz w zakresie: 

1) informacji dot. terminali kolejowych, torów postojowych, torów manewrowych, 
bocznic oraz innych budowli i urządzeń kolejowych leżących w rejonie Małaszewicz, 

którymi dysponuje spółka PKP Cargo S.A. lub spółki zależne; 

2) informacji dot. zapowiedzi wybudowania dodatkowego toru mającego na celu 
zapewnienie dostępu do miejsca kontroli fitosanitarnej organizowanej 
przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o czym mowa w piśmie 
z dnia 22 maja 2012 r.; 

3) informacji dot. zredagowania regulaminu, którego zapowiedź sporządzenia zawarto 
w piśmie z dnia 22 maja 2012 r., oraz jego przesłanie; 

4) informacji nt. czy inni przewoźnicy kolejowi korzystali lub korzystają obecnie 

z posiadanych przez PKP Cargo S.A. elementów infrastruktury, jakie stawki stanowią 
podstawę zawartych z nimi stosunków zobowiązaniowych, czy umożliwia 
się korzystanie z terminali własnym taborem czy jedynie za pośrednictwem 
lokomotyw oferowanych przez PKP Cargo S.A.; 

5) informacji nt. czy faktycznie PKP Cargo S.A. nakłada na innych przewoźników kary 
za opóźnienia we wjeździe na tory w stosunku do czasu przewidzianego w umowie; 

6) informacji nt. czy PKP Cargo S.A. aktualnie faktycznie zarządza liniami kolejowymi 

nr 865 Magdalenka – Małaszewicze Centralne, nr 866 Magdalenka – Małaszewicze 
Rozrządowa, nr 867 Małaszewicze Centralne – Małaszewicze, jak stanowi tabela  
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2 Linie zarządzane przez spółki utworzone przez PKP S.A w Instrukcji Id-12 (D-29) 

PKP PLK, określenie w jaki sposób udostępnia tę infrastrukturę przewoźnikom 
kolejowym; 

7) informacji nt. czy PKP Cargo S.A. zarządza posterunkami ruchu na stacjach linii 
szerokotorowej nr 60 Kobylany – Terespol Granica Państwa.  

Pismem z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-70/PB/2012, Prezes UTK zwrócił 
się do PKP Cargo S.A. o: 

1) udostępnienie kopii umowy D-36-KN- 3/01 z dnia 28 września 2001 r. zawartej 
między PKP Cargo S.A. a PKP S.A, wraz ze zmianami, w celu wyjaśnienia charakteru 
tytułów prawnych, jakimi dysponuje PKP Cargo S.A. do obiektów będących 
przedmiotem postępowania; 

2) udzielenie informacji dotyczących tytułu prawnego, rodzaju infrastruktury, a także 
numeru identyfikacyjnego oraz sposobu udostępniania poszczególnych elementów 
infrastruktury, a także numeru identyfikacyjnego oraz sposobu udostępniania 
poszczególnych elementów infrastruktury w lokalizacjach wymienionych 
w załączniku do pisma zatytułowanego Wykaz infrastruktury punktowej będącej 
w posiadaniu spółki PKP Cargo S.A.; 

3) przekazanie aktualnych wersji regulaminów dotyczących udostępniania budowli 
kolejowych lub innych dokumentów, na podstawie których PKP Cargo S.A. 
udostępnia posiadaną infrastrukturę innym przewoźnikom oraz udzielenie informacji 
odnośnie elementów infrastruktury znajdujących się w posiadaniu spółek zależnych 
PKP Cargo S.A.  

Pismem z dnia 20 lipca 2012 r. (stanowiącym Załącznik 4 – wersja jawna pisma), (data 

wpływu do UTK: 23 lipca 2012 r.) PKP Cargo S.A. udzieliło odpowiedzi na zapytanie 

Prezesa UTK, z dnia 4 lipca 2012 r., dotyczące kompleksu kolejowego w Swarzędzu. 
Do powyższego pisma dołączono również następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – plan schematyczny bocznicy w Swarzędzu; 

2) Załącznik 2 – regulamin pracy bocznicy w Swarzędzu; 

3) Załącznik 3 – kalkulacja kosztów składających się na cenę dostępu do bocznicy 
w Swarzędzu. 

Należy wskazać, że fragmenty treści pisma z dnia 20 lipca 2012 r., Załącznik 1, Załącznik 2 
i Załącznik 3, PKP Cargo S.A. opatrzyła klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

Pismem z dnia 20 lipca 2012 r. (stanowiącym Załącznik 4 – wersja jawna pisma), (data 

wpływu do UTK: 23 lipca 2012 r.) PKP Cargo S.A. udzieliła odpowiedzi na zapytanie 

Prezesa UTK z dnia 4 lipca 2012 r., dotyczące kompleksu kolejowego w rejonie 

Małaszewicz. Do powyższego pisma dołączono następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – uchwała nr 155/2012 Zarządu PKP Cargo S.A. z dnia 2 kwietnia  
2012 r., w sprawie realizacji dodatkowego zadania inwestycyjnego, nie ujętego  
w Planie Inwestycyjnym na 2012 r. przez PKP Cargo S.A. Mazowiecko-Podlaski 

Zakład Spółki; 

2) Załącznik 2 – umowa na budowę objazdu; 

3) Załącznik 3 – Decyzja Nr 2 Dyrektora PKP Cargo S.A. Mazowiecko-Podlaskiego 

Zakładu Spółki z dnia 20 stycznia 2012 r. 



 Strona 8 z 47 

 
Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

tel. (22) 630-18-45, faks (22) 630-18-90, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl 

 

Należy wskazać, że fragmenty treści pisma z dnia 20 lipca 2012 r., Załącznik 1 i Załącznik 2, 
PKP Cargo S.A. opatrzyła klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

Pismem z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-74/PB/2012, Prezes UTK wystąpił 
do PKP Cargo S.A. o:  

1) rozszerzenie zakresu żądanych informacji dotyczących infrastruktury wymienionej 
w piśmie sygn. DRRK-WR-70/PB/2012, poprzez dodanie kolejnych kolumn 

do przygotowywanego wykazu, zawierających wskazanie najbliżej położonej 
infrastruktury o podobnych parametrach, należącej do PKP PLK lub innych 
przedsiębiorstw kolejowych, która może stanowić alternatywę dla danej 

infrastruktury w posiadaniu PKP Cargo S.A., porównanie parametrów ewentualnej 
infrastruktury alternatywnej z infrastrukturą PKP Cargo S.A., wskazanie czy, 
od kiedy i w jakiej wysokości za wymienione elementy infrastruktury PKP Cargo 
S.A. korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 o podatkach 

i opłatach lokalnych oraz ze zwolnień od opłat z tytułu użytkowania wieczystego; 

2) udostępnienie umowy dzierżawy z dnia 20 stycznia 2006 r., 
nr C/22/06d/10/00/0021/05;  

3) wskazanie wszystkich spółek zależnych od PKP Cargo S.A. i sprecyzowanie 
przedmiotu ich działalności na terytorium Polski oraz infrastruktury im przekazanej 
przez PKP Cargo S.A. 

Pismem z dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wpływu do UTK: 3 września 2012 r.) PKP Cargo 
S.A. udzieliła odpowiedzi na pisma Prezesa UTK odpowiednio z dnia 12 lipca 2012 r. i dnia 

27 lipca 2012 r. Do powyższego pisma dołączono następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – wykaz punktów ładunkowych PKP Cargo S.A.; 

2) Załącznik 2 – mapa punktów ładunkowych PKP PLK i PKP Cargo S.A.; 

3) Załącznik 3 – wykaz wniosków przewoźników o udostępnienie punktów 
ładunkowych PKP Cargo S.A.; 

4) Załącznik 4 – umowa dzierżawy Nr C/22/06d/10/00/0021/-5 z dnia 20 stycznia 

2006 r. z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu dotyczącej gruntu 
i rozjazdu zwyczajnego Nr 7 łączącego infrastrukturę torową zarządcy infrastruktury 
PKP PLK; 

5) Załącznik 5 – wykaz Spółek zależnych PKP Cargo S.A., przedmiot ich działalności 
i wykaz przekazanych do nich składników majątkowych; 

6) Załączniki 6-15 – regulaminy korzystania przez licencjonowanych przewoźników 
z budowli i budynków sporządzone przez poszczególne Zakłady Spółki; 

7) Załącznik 16 – umowa dzierżawy Nr D73-KN-3/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.; 

8) Załącznik 17 – Decyzja nr 19 Prezesa Zarządu PKP S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

Należy wskazać, że Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, 
Załącznik 16 i Załącznik 17, PKP Cargo S.A. opatrzyła klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

Pismem z dnia 12 września 2012 r. (data wpływu do UTK: 12 września 2012 r.) PKP Cargo 

S.A. uzupełniła swoją odpowiedź udzieloną Prezesowi UTK w piśmie z dnia 31 sierpnia 

2012 r. Należy wskazać, że fragmenty pisma z dnia 12 września 2012 r., Załącznik 1 Wykaz 

punktów ładunkowych, w zakresie których PKP Cargo S.A. uiściła opłatę z tytułu użytkowania 
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wieczystego i Załącznik 2 Wykaz „punktów ładunkowych”, w zakresie których właściwe 
organy nie naliczyły opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, PKP Cargo S.A. opatrzyła 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Pismem z dnia 29 października 2012 r. IGTL przekazała wnioski w ramach niniejszego 
postępowania administracyjnego (data wpływu obu pism do UTK: 29 października 2012 r.) – 

odpowiednio w zakresie: 

I. Centrum Logistycznego CLIP w Swarzędzu pod Poznaniem, zarzucając PKP Cargo S.A.: 

1) wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie 
kolejowym oraz bez umocowania; 

2) wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy 
o transporcie kolejowym na torach zdawczo-odbiorczych prowadzących do Centrum 

Logistycznego w Swarzędzu z naruszeniem przepisów prawa, tj. w sposób 
dyskryminujący i naruszający równy dostęp przewoźników kolejowych 
do tej infrastruktury, bez opracowania i opublikowania projektu stawek 

jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, z w konsekwencji 

narzucania przewoźnikom kolejowym uciążliwych warunków finansowych, 
oraz bez posiadania autoryzacji bezpieczeństwa; 

3) nie znajdującą oparcia w obowiązujących przepisach, a tym samym bezprawną 
odmowę udostępniania przewoźnikom kolejowym infrastruktury kolejowej tj. torów 
zdawczo-odbiorczych, ewentualnie, 

4) udostępnianie przewoźnikom kolejowym infrastruktury kolejowej, tj. torów zdawczo-

odbiorczych w sposób dyskryminujący oraz naruszający ich równoprawne 
traktowanie; 

II. obiektu w Małaszewiczach, zarzucając PKP Cargo S.A.: 

1) wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie 
kolejowym oraz bez umocowania; 

2) wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy 
o transporcie kolejowym na torach prowadzących do Terminali przeładunkowo-

załadunkowych znajdujących się w obrębie stacji Małaszewicze Płd., w tym na torze 
kolejowych nr 902 oraz 904 z naruszeniem przepisów prawa, tj. w sposób 
dyskryminujący i naruszający równy dostęp przewoźników kolejowych 

do tej infrastruktury, bez opracowania regulaminu, o którym mowa w art. 32 ustawy  
o transporcie kolejowym, i nie opublikowania go w terminie przewidzianym 

tą ustawą, jak również bez opracowania i opublikowania projektu stawek opłaty 
podstawowej oraz opłat dodatkowych za udostępnianie infrastruktury kolejowej 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ustawy o transporcie kolejowym, 
oraz bez posiadania autoryzacji bezpieczeństwa, lub świadectwa bezpieczeństwa, 

3) udostępnianie przewoźnikom kolejowym budynków i budowli służących do obsługi 
przewozu rzeczy zlokalizowanych na obszarze działania Mazowieckiego Zakładu 
Spółki w Warszawie/Małaszewiczach w sposób dyskryminujący oraz naruszający 
równoprawne ich traktowanie. 

Pismem z dnia 2 listopada 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-116/AB/2012, Prezes 

UTK wystąpił do PKP Cargo S.A. o przedstawienie zawartych umów w przedmiocie 
dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej inwestycji na infrastrukturę 
kolejową (w tym urządzeń zaopatrzenia w paliwo, terminali kolejowych, stacji rozrządowych, 
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torów i urządzeń do formowania składów pociągów, torów postojowych, obrządzeń i innych 
udogodnień technicznych), będącej w zarządzie PKP Cargo S.A. 

Pismem z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-120/AB/2012, Prezes UTK 

wystąpił do PKP Cargo S.A. z prośbą o ponowne rozważenie przez Spółkę czy istnieje 

potrzeba opatrzenia klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonych do pisma PKP Cargo 
S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. załączników: 

1) Załącznik 1 - wykaz punktów ładunkowych PKP Cargo S.A.; 

2) Załącznik 2 - mapa punktów ładunkowych PKP PLK i PKP Cargo S.A.; 

3) Załącznik 3 - wykaz wniosków przewoźników o udostępnienie punktów ładunkowych 
PKP Cargo S.A., 

natomiast, w przypadku podtrzymania pierwotnego stanowiska PKP Cargo S.A. – 

o przedstawienie uzasadnienia. 

W odpowiedzi na powyższe PKP Cargo S.A., przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r., 
przedstawiła stanowisko Spółki w zakresie odnoszącym się do wskazanych powyżej kwestii 
(data wpływu do UTK: 26 listopada 2012 r.). Jednocześnie do pisma załączono 
zmodyfikowaną wersję jawną Załącznika 1 Wykaz punktów ładunkowych PKP Cargo S.A. 
z podziałem na poszczególne Zakłady Spółki, w ramach której pierwsza kolumna tabeli nie 
została potraktowana jako tajemnica przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A. W pozostałym 
zakresie Spółka podtrzymała swoje stanowisko, pierwotnie wyrażone w jej piśmie z dnia  
31 sierpnia 2012 r., wnioskując „o pozostawienie do wyłącznej wiadomości Prezesa UTK” 

oraz nieujawnianie informacji opatrzonych klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” innym 
stronom lub podmiotom prowadzonego przez Prezesa UTK postępowania administracyjnego 
wobec PKP Cargo S.A. w sprawie zapewnienia niedyskryminującego dostępu przewoźników 
kolejowych do infrastruktury kolejowej. 

Pismem z dnia 13 listopada 2012 r. PKP Cargo S.A., odpowiadając na pismo Prezesa UTK 
z dnia 2 listopada 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-116/AB/2012, przekazała umowy zawarte 
w przedmiocie dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej inwestycji 
na infrastrukturę kolejową (data wpływu: 15 listopada 2012 r.). Należy wskazać, że powyższe 
umowy zostały przekazane w dwóch wersjach – w wersji jawnej oraz w wersji poufnej.  

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2013 r., o sygn. DRRK-WR-910/1/AB/2013, Prezes UTK 

ograniczył ZNPK oraz IGTL prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego 
informacje zawarte w pismach PKP Cargo S.A. odpowiednio z dnia 22 maja 2012 r., 20 lipca 

2012 r. (dwa pisma), 31 sierpnia 2012 r., 12 września 2012 r., 13 listopada 2012 r. 

i 26 listopada 2012 r., uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa w następującym zakresie: 

1) dokumenty przedstawione w piśmie z dnia 22 maja 2012 r., tj.:  

a) fragmenty określone w treści pisma jako „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

b) Załącznik 2 – umowa dzierżawy Nr KPN 1-612/26/2004 zawarta w dniu 20 września 
2004 r. pomiędzy PKP S.A. a PKP Cargo S.A. wraz z aneksami; 

c) Załącznik 3 – umowa poddzierżawy Nr CEZN-1b-223-08/2010 z dnia 30 czerwca 

2010 r. zawarta pomiędzy PKP Cargo S.A. a CL Małaszewicze wraz z aneksami; 

d) Załącznik 4 – Sprawozdanie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie podziału pomiędzy 
PKP Cargo S.A. i PKP PLK składników majątku trwałego rejonu przeładunkowego 
Małaszewicze; 
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2) dokumenty przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2012 r., tj.:  

a) fragmenty określone w treści pisma jako „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

b) Załącznik 1 – plan schematyczny bocznicy w Swarzędzu; 

c) Załącznik 2 – regulamin pracy bocznicy w Swarzędzu; 

d) Załącznik 3 – kalkulacja kosztów składających się na cenę dostępu do bocznicy 

w Swarzędzu; 

3) dokumenty przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2012 r., tj.:  

a) fragmenty określone w treści pisma jako „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

b) Załącznik 1 – uchwała nr 155/2012 Zarządu PKP Cargo S.A. z dnia 2 kwietnia 
2012 r., w sprawie realizacji dodatkowego zadania inwestycyjnego, nie ujętego 
w Planie Inwestycyjnym na 2012 r. przez PKP Cargo S.A. Mazowiecko-Podlaski 

Zakład Spółki; 

c) Załącznik 2 – umowa na budowę objazdu; 

4) dokumenty przedstawione w piśmie z dnia 31 sierpnia 2012 r. i 26 listopada 2012 r., tj.:  

a) Załącznik 1 – wykaz punktów ładunkowych PKP Cargo S.A. – fragmenty określone 
jako „tajemnica przedsiębiorstwa”: 

b) Załącznik 2 – mapa punktów ładunkowych PKP PLK i PKP Cargo S.A.; 

c) Załącznik 3 – wykaz wniosków przewoźników o udostępnienie punktów ładunkowych 
PKP Cargo; 

d) Załącznik 4 – umowa dzierżawy Nr C/22/06d/10/00/0021/-5 z dnia 20 stycznia 2006 r. 

z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu dotyczącej gruntu i rozjazdu 
zwyczajnego Nr 7 łączącego infrastrukturę torową zarządcy infrastruktury PKP PLK; 

e) Załącznik 5 – wykaz Spółek zależnych PKP Cargo S.A., przedmiot ich działalności 
i wykaz przekazanych do nich składników majątkowych; 

f) Załącznik 16 – umowa dzierżawy Nr D73-KN-3/01 z dnia 28 czerwca 2012 r.; 

g) Załącznik 17 – Decyzja nr 19 Prezesa Zarządu PKP S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

5) odpowiedzi przedstawione w piśmie z dnia 12 września 2012 r., tj.: 

a) fragmenty określone w treści pisma jako „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

b) Załącznik 1 – Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w PKP Cargo 
S.A. na dzień 31 marca 2012 r. 

c) Załącznik 2 – Wykaz lokalizacji nieruchomości PKP Cargo S.A., w których w 2012 r. 
nie naliczono opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; 

6) umowy (wersje poufne) załączone przy piśmie z dnia 13 listopada 2012 r., tj.: 

a) umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala 

kontenerowego na stacji Małaszewicze” nr 93/08 z dnia 7 lutego 2012 r.; 

b) umowa o dofinansowanie nr POIS.07.04.00-001/10-00 Projektu „Budowa 
i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań Franowo – Etap 

1a” z dnia 15 października 2012 r. 
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Pismem z dnia 17 stycznia 2013 r. (data wpływu do UTK: 23 stycznia 2013 r.) ZNPK wniósł 
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Prezesa UTK z dnia 9 stycznia 
2013 r., o sygn. DRRK-WR-910-1/AB/2013. 

Pismem z dnia 1 marca 2013 r. PKP Cargo S.A. wniosła o nieuwzględnienie stanowiska 
ZNPK zawartego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz wydanie rozstrzygnięcia 
podtrzymującego ograniczenie prawa wglądu uczestnikom postępowania do materiału 
dowodowego w zakresie wskazanym w postanowieniu Prezesa UTK z dnia 9 stycznia 

2013 r., sygn. DRRK-WR-910-1/AB/2013. 

Pismem z dnia 7 marca 2013 r. IGTL wyraziła swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, 

zgadzając się co do treści z wnioskiem ZNPK z dnia 17 stycznia 2013 r. o uchylenie 

zaskarżonego postanowienia Prezesa UTK z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-

1/AB/2013. 

Postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. Prezes UTK utrzymał w mocy zaskarżone 
postanowienie Prezesa UTK z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-1/AB/2013, 

w przedmiocie ograniczenia ZNPK oraz IGTL prawa wglądu do materiału dowodowego 
obejmującego informacje zawarte w pismach PKP Cargo S.A., odpowiednio z dnia 22 maja 
2012 r., z dnia 20 lipca 2012 r. (dwa pisma), z dnia 31 sierpnia 2012 r., z dnia 12 września  
2012 r., z dnia 13 listopada 2012 r. i z dnia 26 listopada 2012 r., uznając je za „tajemnicę 
przedsiębiorstwa” w wyznaczonym przez Prezesa UTK zakresie. 

W związku z zawarciem przez PKP Cargo S.A. aneksu do umowy D-73, pismem z dnia 

4 marca 2013 r. (stanowiące Załącznik 3 – wersja jawna pisma), PKP Cargo S.A. przekazała 
informacje stanowiące uzupełnienie dotychczasowego stanowiska (pismo z dnia 31 sierpnia 
2012 r.) prezentowanego w postępowaniu wszczętym przez Prezesa UTK z urzędu 
(data wpływu do UTK: 6 marca 2013 r.). Do powyższego pisma dołączono następujące 
załączniki: 

1) Załącznik 1 – Regulamin przejazdu licencjonowanych przewoźników do punktów 
ładunkowych na terenie PKP Cargo S.A. Mazowiecko-Podlaskiego Zakładu Spółki; 

2) Załącznik 2 – Pismo PKP Cargo S.A. do DBSR z dnia 25 stycznia 2013 r. 

3) Załącznik 3 – wersja jawna pisma. 

Należy wskazać, że fragmenty treści pisma z dnia 4 marca 2013 r. PKP Cargo S.A. opatrzyła 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

IGTL przy piśmie z dnia 19 marca 2013 r., nr IGTL/5/1-84/2013, przekazała swoje 
stanowisko w stosunku do prezentowanej przez PKP Cargo S.A. argumentacji w zakresie 

kwalifikacji będącej w jej władaniu infrastruktury kolejowej w ramach niniejszego 
postępowania administracyjnego (data wpływu do UTK: 26 marca 2013 r.). 

Pismem z dnia 26 marca 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-11.1/AB/2013, Prezes UTK 

zawiadomił ZNPK i IGTL o wpływie ww. pisma PKP Cargo S.A. z dnia 4 marca 2013 r., 
które zawierało wniosek o nieudostępnianie zawartych w nim informacji opatrzonych 

klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” i poinformował, że na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., 
Strony mogą w każdym stadium postępowania składać oświadczenia i stanowiska w sprawie 
oraz wypowiadać się co do materiałów zebranych w sprawie i zgłoszonych żądań. 

Postanowieniem z dnia 15 maja 2013 r. o sygn. DRRK-WR-910-11.2/AB/2013 Prezes UTK 

ograniczył ZNPK oraz IGTL prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego 
informacje zawarte w piśmie PKP Cargo S.A. z dnia 4 marca 2012 r., uznając je 
za „tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
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W dniu 27 maja 2013 r. wpłynął do UTK wniosek ZNPK, zawarty w piśmie z dnia 23 maja 
2013 r. , o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Prezesa UTK z dnia 
15 maja 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-11.2/AB/2013, w przedmiocie ograniczenia ZNPK 

prawa wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w piśmie PKP 
Cargo S.A. z dnia 4 marca 2012 r., w którym ZNPK zarzuciło zaskarżonemu postanowieniu 
naruszenie art. 74 § 2 k.p.a.  

Ponadto, w tym samy dniu wpłynął do UTK wniosek IGTL, zawarty w piśmie z dnia 23 maja 
2013 r. , o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Prezesa UTK z dnia 
15 maja 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-11.2/AB/2013, w przedmiocie ograniczenia ZNPK 

oraz IGTL prawa wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte 

w piśmie PKP Cargo S.A. z dnia 4 marca 2012 r, w zakresie w jakim stanowią one „tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. IGTL wniosło w nim o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości 
i w efekcie stwierdzenie, że zastrzeżenie „tajemnicy przedsiębiorstwa” w odniesieniu 
do fragmentów treści pisma PKP Cargo S.A. z dnia 4 marca 2013 r. nie znajduje żadnej 
podstawy prawnej.  

Ponadto, poza wymienionymi wyżej pismami, w aktach niniejszego postępowania 
administracyjnego znajdują się również następujące dokumenty: 

1) korespondencja prowadzona przez DBSR z Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w sprawie dostępu do infrastruktury kolejowej w obrębie stacji 
Małaszewicze Południe, przekazana przez DBSR przy piśmie z dnia 19 kwietnia 
2012 r., nr 15/12/04/19/1 (data wpływu do UTK: 23 kwietnia 2012 r.);  

2) pismo IGTL z dnia 24 kwietnia 2012 r., nr IGTL/2/1-84/2012, w sprawie 

niezakończonego procesu relokacji majątku będącego w posiadaniu spółki PKP Cargo 
S.A., skutkującego wykonywaniem przez PKP Cargo S.A. czynności zarządcy 
infrastruktury kolejowej na torach prowadzących do Terminali przeładunkowo-

załadunkowych znajdujących się w obrębie stacji Małaszewicze Płd (w tym na torze 

kolejowym nr 902 i 904) z naruszeniem przepisów prawa; poprzez udostępnianie 
przewoźnikom kolejowym budynków i budowli służących do obsługi przewozu 
rzeczy zlokalizowanych na obszarze działania Mazowieckiego Zakładu Spółki 
w Warszawie/Małaszewiczach w sposób dyskryminujący oraz naruszający 
równoprawne ich traktowanie (d/w Prezesa UTK, data wpływu do UTK: 26 kwietnia 

2012 r.) oraz stanowisko Prezesa UTK z dnia 18 maja 2012 r., sygn. DRRK-WR-

910/52.1/AB/2012, na powyższe pismo; 

3) wniosek DBSR nr 15/12/05/18/1 z dnia 17 maja 2012 r. o wszczęcie postępowania 
administracyjnego w stosunku do przewoźnika kolejowego – spółki PKP Cargo S.A. 
(data wpływu do UTK: 22 maja 2012 r.). DBSR w przedmiotowym wniosku zarzucił 
czynnościom podejmowanym przez PKP Cargo S.A: 

a. wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy 
o transporcie kolejowym wbrew przepisom ww. ustawy oraz bez umocowania; 

b. wykonywanie czynności zarządcy infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy 
o transporcie kolejowym na torach zdawczo-odbiorczych prowadzących 
do Centrum Logistycznego w Swarzędzu z naruszeniem przepisów prawa, 

tj. w sposób dyskryminujący i naruszający równy dostęp przewoźników 
kolejowych do tej infrastruktury, bez opracowania i opublikowania projektu 

stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, 
a w konsekwencji narzucania przewoźnikom kolejowym uciążliwych warunków 
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finansowych, oraz bez posiadania autoryzacji bezpieczeństwa, lub świadectwa 
bezpieczeństwa; 

c. nie znajdującą oparcia w obowiązujących przepisach, a tym samym bezprawną 
odmowę udostępniania przewoźnikom kolejowym infrastruktury kolejowej 

tj. torów zdawczo-odbiorczych, ewentualnie,  

d. udostępnianie przewoźnikom kolejowym infrastruktury kolejowej, tj. torów 
zdawczo-odbiorczych w sposób dyskryminujący oraz naruszający równoprawne 
ich traktowanie; 

4) pismo DBSR z dnia 30 maja 2012 r., nr 15/12/05/30/1 zawierające korespondencję 
z PKP Cargo S.A. w przedmiocie dostępu do infrastruktury kolejowej w obrębie stacji 
Małaszewicze-Południe (data wpływu do UTK: 21 czerwca 2012 r.); 

5) stanowisko IGTL z dnia 20 czerwca 2012 r., nr IGTL/2/1-84/2012, w odpowiedzi 

na pismo MTBiGM z dnia 22 maja 2012 r., w sprawie relokacji majątku będącego 
w posiadaniu PKP Cargo S.A. (d/w Prezesa UTK, data wpływu do UTK: 25 czerwca 

2012 r.); 

6) wniosek ZNPK z dnia 21 czerwca 2012 r., nr ref. ZNPK 1/6/2012, o wszczęcie 
postępowania administracyjnego wobec PKP Cargo S.A. dot. możliwego naruszenia 
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym (data wpływu do UTK: 

25 czerwca 2012 r.).  

7) pismo Rail Polska Sp. z o.o. z dnia 7 stycznia 2013 r., sygn. I/R/7/13, do PKP PLK, 

w sprawie wniosku o przejęcie przez PKP PLK od PKP Cargo S.A. toru 50 na stacji 

Rybnik i udostępnienie go na zasadach ogólnych wszystkim zainteresowanym 

przewoźnikom, 

8) tabela 2 zatytułowana Linie zarządzane przez spółki utworzone przez Polskie Koleje 
Państwowe S.A., dołączona do Instrukcji Id-12 (D-29) zatytułowanej Wykaz linii, 

stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z dnia 9 lutego 2009 r., tekst ujednolicony ze stanem na dzień 20 grudnia 2012 r.; 

tabela ze stanem na dzień 2 grudnia 2011 r. stanowiła załącznik nr 7 do wniosku 
ZNPK z dnia 21 czerwca 2012, sygn. ZNPK 1/6/2012, o wszczęcie postępowania 
administracyjnego przeciwko PKP Cargo S.A.  

Ponadto, do akt niniejszego postępowania administracyjnego zostały dołączone kopie trzech 

licencji udzielonych przez Prezesa UTK spółce PKP Cargo S.A.: na wykonywanie 

przewozów kolejowych rzeczy nr WPR/012/2003 z dnia 24 listopada 2003 r., 

na wykonywanie przewozów kolejowych osób nr WPO/056/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. 
i na udostępniane pojazdów trakcyjnych nr UPT/055/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. 

Umocowani pełnomocnicy PKP Cargo S.A., ZNPK i IGTL (zwani dalej również „Stronami”) 

po okazaniu dokumentu tożsamości i przedstawieniu pełnomocnictw zapoznali się z aktami 
sprawy, wykonali fotokopie lub otrzymali kserokopię wybranych dokumentów: 

1) PKP Cargo S.A. – 10 stycznia 2012 r., 20 kwietnia 2012 r., 27 kwietnia 2012 r., 

21 czerwca 2012 r., 26 lipca 2012 r., 24 października 2012 r., 20 lutego 2013 r., 
13 maja 2013 r.; 

2) ZNPK – 10 kwietnia 2012 r., 7 stycznia 2013 r., 12 kwietnia 2013 r.; 

3) IGTL – 26 lipca 2012 r., 30 sierpnia 2012 r., 24 stycznia 2013 r., 5 kwietnia 2013 r. 



 Strona 15 z 47 

 
Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

tel. (22) 630-18-45, faks (22) 630-18-90, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl 

 

Pismem z dnia 20 marca 2013 r. IGTL zwrócił się do Prezesa UTK z prośbą o przesłanie 
kopii znajdujących się w aktach świadectw i regulaminów bocznic kolejowych PKP Cargo 
S.A., w tym regulaminu bocznicy kolejowej w Swarzędzu oraz Małaszewiczach – Południe, 
przy założeniu, że takowe istnieją. 

W odpowiedzi na powyższe pismo, Prezes UTK w piśmie z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. 

DRRK-WR-910-14.2/Ank/2013, wyjaśnił IGTL, że wymienione przez nią świadectwa 
bezpieczeństwa nie stanowią materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu. 
Natomiast regulaminy pracy bocznic znajdujące się w aktach sprawy oznaczone są klauzulą 
„tajemnica przedsiębiorstwa” i zgodnie z postanowieniem Prezesa UTK nr DRRK-WR-910-

1/AB/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. oraz utrzymującym je w mocy postanowieniem Prezesa 
UTK o sygn. DRRK-WR-910-8/AnK/2013 z dnia 28 marca 2013 r. nie mogą one zostać 
udostępnione. Jednocześnie Prezes UTK przypominał IGTL, że zgodnie z art. 73 i 74 k.p.a. 
na każdym etapie postępowania ma ona prawo do zapoznania się z jawną częścią akt. Ponadto 

poinformowano, że wykaz świadectw bezpieczeństwa wydanych przez Prezesa UTK znajduje 
się na stronie internetowej UTK.  

Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., w związku z art. 35 § 3 k.p.a., z uwagi na złożony charakter 
toczącego się postępowania administracyjnego wobec PKP Cargo S.A. w przedmiotowej 
sprawie, a także wobec prowadzonej analizy obszernego materiału dowodowego, Prezes UTK 
poinformował Strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia niniejszej sprawy: 

1) pismo z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-6/ER/2012 – do dnia 

30 kwietnia 2012 r.;  

2) pismo z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. DRRK-WR-910/47/AB/2012 – do dnia 

31 lipca 2012 r.;  

3) pismo z dnia 24 lipca 2012 r., sygn. DRRK-WR-910/73/AB/2012 – do dnia 

31 października 2012 r.; 

4) pismo z dnia 30 października 2012 r., sygn. DRRK-WR-910-115/AB/2012 – do dnia 

31 stycznia 2013 r.; 

5) pismo z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-4/AB/2013 – do dnia 

30 kwietnia 2013 r.; 

6) pismo z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-20/AB/2013 – do dnia 

31 maja 2013 r.  

Pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r., sygn. DRRK-WR-910-18/JB/2013, Prezes UTK 

poinformował Strony, że zebrał materiał dowodowy w niniejszym postępowaniu, a także 
wyznaczył Stronom siedmiodniowy termin od dnia otrzymania przedmiotowego pisma 

na złożenie ostatecznych oświadczeń i stanowisk w sprawie oraz wypowiedzenie się 
co do zebranego materiału dowodowego i zgłoszonych żądań, przeglądanie akt sprawy 
i sporządzanie z nich notatek, kopii i odpisów.  

W odpowiedzi na powyższe pismo Prezesa UTK z dnia 22 kwietnia 2013 r., sygn. DRRK-

WR-910-18/JB/2013, wyznaczające Stronom ostateczny termin na złożenie stanowisk 

w niniejszym sprawie, do UTK wpłynęły dwa pisma: 

1) pismo PKP Cargo S.A. z dnia 15 maja 2013 r., bez sygnatury, zawierające informacje 
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, do którego załączone zostały następujące załączniki: 

a. załącznik 1 - wersja jawna niniejszego pisma, 
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b. załącznik 2 - wykaz lokalizacji punktów ładunkowych PKP Cargo S.A. z umowy  D-73 

po podpisaniu aneksu z dnia 18 stycznia 2013 r. (wersja jawna), 

c. załącznik 3 - uchwała Zarządu PKP cargo S.A. z dnia 8 marca 2013 r. (tajemnica 
przedsiębiorstwa), 

d. załącznik 4 - plan rozdysponowania majątku pomiędzy spółki zależne PKP Cargo 

(tajemnica przedsiębiorstwa).  

Należy wskazać, że fragmenty treści pisma z dnia 15 maja 2013 r. oraz załącznik 3 
i załącznik 4 PKP Cargo S.A. opatrzyła klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto, 
ww. pismo zawiera oświadczenie PKP CARGO S.A., że adnotacje określone jako 
„tajemnica przedsiębiorstwa” wskazują na informacje, które zostały zastrzeżone przez 
Spółkę jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wniosek o nieudostępnianie ich innym 
stronom lub podmiotom toczącego się wobec PKP CARGO S.A. postępowania. 

Pismo to miało na celu poinformowanie Prezesa UTK o aktualnie prowadzonych 

działaniach w zakresie majątku będącego w posiadaniu PKP Cargo S.A., stanowiące 
uzupełnienie dotychczasowego stanowiska prezentowanego w przedmiotowym 

postępowaniu wraz z wnioskiem o uwzględnieniem ich w materiale dowodowym 
postępowania. Spółka w piśmie poinformowała m.in., że nadal intensyfikuje działania 
zmierzające do zmniejszenia liczby dzierżawionych punktów poprzez przekazanie ich 
właścicielowi, tj. PKP S.A. oraz że punkty ładunkowe, będące w użytkowaniu 
wieczystym oraz dzierżawione na podstawie umowy D-73-KN-3/12 zostaną przekazane 
spółce zależnej PKP Cargo LOK jako podmiotowi dedykowanemu do gospodarowania 

nimi w ramach grupy PKP Cargo. W piśmie wskazane zostały także inne planowane 
zmiany w zakresie gospodarowania majątkiem nieruchomym położonym m.in. 
w obszarze Małaszewicz oraz Swarzędza i przewidywane terminy na zakończenie tychże 
zmian. Dodatkowo Spółka zajęła ostateczne stanowisko w sprawie, podtrzymując swoje 
dotychczasowe zdanie o zasadności umorzenia niniejszego postępowania z uwagi na jego 

bezprzedmiotowość.  

2) pismo IGTL z dnia 23 maja 2013 r., bez sygnatury, do którego załączone zostało 
pismo Transpetrol sp. z o.o. z dnia 17 maja 2013 roku (nr pisma: DOK1-412/53/12/PK, 

DOK1-400/3/13/PK).  

W załączonym do ww. pisma IGTL piśmie Transpetrol sp. z o.o. z dnia 17 maja 2013 

roku wskazało, że jest zainteresowane nawiązaniem współpracy z przewoźnikiem 
kolejowym DBSR, w szczególności na granicy wschodniej z Białorusią, w obrębie stacji 
Małaszewicze Południe. Zdaniem Transpetrol sp. z o.o., wyrażonym w piśmie, w obecnej 

sytuacji taka współpraca nie jest możliwa z uwagi na to, że kluczowa infrastruktura 
kolejowa w obrębie tej stacji jest zarządzana wyłącznie przez PKP Cargo S.A. W ocenie 
Transpetrol sp. z o.o., stan ten utrudnia, a wręcz czyni niemożliwym sprawne 
przeprowadzenie kontroli celnej i fitosanitarnej składów pociągów jadących ze wschodu 

na zachód.  

Mając na uwadze opatrzenie przez PKP Cargo S.A. fragmentów treści pisma z dnia 15 maja 
2013 r. oraz Załączników 3 i 4 klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, Prezes UTK 
postanowieniem z dnia 24 maja 2013 r. o sygn. DRRK-WR-910-28.1/AB/2013, ograniczył 
ZNPK i IGTL prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte 
w piśmie PKP CARGO S.A. z dnia 15 maja 2013 r. oraz w Załącznikach nr 3 i 4, w zakresie, 

w jakim stanowią one „tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
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Prezes UTK po rozpatrzeniu niniejszej sprawy zważył, co następuje: 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK jest centralnym 

organem administracji rządowej właściwym m.in. w sprawach regulacji transportu 
kolejowego. Natomiast art. 13 ust. 1 pkt 2) wyżej wymienionej ustawy stanowi, że do zadań 
Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy m.in. nadzór nad 
zapewnieniem niedyskryminujacego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury 
kolejowej, w tym przewoźników mających siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii 
Europejskiej. W tym miejscu należy zauważyć, że Prezes UTK czuwa nad zapewnieniem 

niedyskryminującego dostępu m.in. poprzez obserwację rynku i dokonywanie jego analizy, 

oraz przeprowadzanie kontroli, zarówno w odniesieniu do zaistniałych już przypadków 

niezapewniania dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej 

na dyskryminujących zasadach, jak także w stosunku do sytuacji, które stanowić mogą 
potencjalne zagrożenie niezapewnienia takiego dostępu. Ponadto, nadzór ten sprawowany jest 
przez Prezesa UTK niezależnie od tego, jaki podmiot dopuszcza się takiego 

dyskryminującego zachowania, a zatem w stosunku do zarządcy infrastruktury jak i innego 

podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową oraz przewoźnika kolejowego. Na mocy art. 

13 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK jest uprawniony do kontroli 

przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa.  

Zatem, mając na względzie powyższe kompetencje ustawowe Prezes UTK władny był 
do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika kolejowego PKP 

Cargo S.A. w sprawie badania zapewniania niedyskryminującego dostępu przewoźników 
kolejowych do infrastruktury kolejowej.  

Ponadto, w myśl art. 14 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym do postępowań 
przed Prezesem UTK stosuje się (z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 tejże ustawy) przepisy k.p.a. 
Artykuł 104 § 1 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez 
wydanie decyzji. Z kolei, zgodnie z zapisem z art. 13 ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, 

Prezes UTK w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa posiada 
kompetencję do wydania decyzji określającej zakres naruszenia oraz termin usunięcia 
nieprawidłowości. Ponadto, w zakresie regulacji transportu kolejowego, Prezes UTK może 
z urzędu nadać decyzji w całości rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego 
interes społeczny (art. 13 ust. 6a ustawy o transporcie kolejowym).  

Wobec powyższego, Prezes UTK na podstawie obowiązujących przepisów prawa był władny 
do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w drodze decyzji administracyjnej stwierdzającej 
naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa i wyznaczającej termin na usunięcie tych 

nieprawidłowości oraz nadania tej decyzji w całości rygoru natychmiastowej wykonalności. 

 

I. Stwierdzenie naruszenia przez PKP Cargo S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa.  

Zagadnieniem wstępnym, które należało rozstrzygnąć w pierwszej kolejności w niniejszym 
postępowaniu było ustalenie czy przewoźnik kolejowy PKP Cargo S.A. zarządza 

infrastrukturą kolejową w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym, tak aby 

następnie móc zbadać czy w stanie faktycznym, ustalonym na podstawie zgromadzonego 

w niniejszej sprawie materiału dowodowego, Spółka dopuściła się naruszenia przepisów 
z zakresu kolejnictwa wyłączających możliwość łączenia w ramach jednego podmiotu funkcji 
zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego (art. 5 ust. 3 ustawy 
o transporcie kolejowym), co z kolei mogłoby wpływać na nierównoprawne traktowanie 
przewoźników kolejowych innych niż PKP Cargo S.A.  
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Zatem, aspektem podstawowym w przedmiotowym postępowaniu było ustalenie czy PKP 

Cargo S.A. wykonując działalność głównie w zakresie przewozu towarów i do tej pory 
na rynku transportu kolejowego nie określając się mianem zarządcy infrastruktury kolejowej 

w rzeczywistości jest zarządzającym częścią infrastruktury kolejowej. W celu uzyskania 

odpowiedzi na postawione powyżej pytanie, kluczowa była przeprowadzona przez Prezesa 

UTK w niniejszym postępowaniu i przedstawiona poniżej dogłębna interpretacja 

podstawowych pojęć z zakresu kolejnictwa, takich jak: infrastruktura kolejowa, zarządca 
infrastruktury kolejowej, zarządzanie infrastrukturą kolejową. 

Tak więc, poczynając od definicji infrastruktury kolejowej wskazać należy, że została ona 
określona w art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, w którym czytamy: infrastruktura 

kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie 
gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi 
przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy 
infrastruktury. Natomiast linia kolejowa została zdefiniowana jako droga kolejowa mająca 
początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także 
budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz 

z zajętymi pod nie gruntami (art. 4 pkt 2 ww. ustawy). Z kolei wykaz typów budowli 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego precyzuje Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu 

typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które 
są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r., poz. 911). 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że na infrastrukturę kolejową składają  
się łącznie: linie kolejowe (wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi 
do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami) oraz inne budynki, 

budowle i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami usytuowane na obszarze kolejowym, 

przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania 
niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury. Wszystkie te elementy stanowią 
infrastrukturę kolejową jako całość. Również same „budowle, budynki i urządzenia wraz 
z zajętymi pod nie gruntami” - przy założeniu, że są „usytuowane na obszarze kolejowym 
oraz przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania 
niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury” - mogą stanowić w oderwaniu 
od linii kolejowej część infrastruktury kolejowej. Do budowli takich należy zakwalifikować 
również kolejową infrastrukturę tzw. usługową, zapewniającą dostęp do urządzeń związanych 

z obsługą pociągów. Analogicznie linie kolejowe usytuowane na obszarze kolejowym 

na terenie, na którym nie występują inne budowle oraz budynki są częścią infrastruktury 
kolejowej. Przedstawione rozważania potwierdza również załącznik I do Rozporządzenia 

Komisji WE nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określającego pozycje, które należy 
uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiącego załącznik 
I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Dz.U.UE.L.2006.158.3), zwanego dalej 

rozporządzeniem 851/2006, w którym czytamy:  

A. TRANSPORT KOLEJOWY 

W skład infrastruktury kolejowej wchodzą następujące pozycje, pod warunkiem że tworzą 
część nawierzchni kolejowej, łącznie z bocznicami serwisowymi, lecz bez linii znajdujących 
się w warsztatach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach i lokomotywowniach, oraz 
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prywatne linie kolejowe miejscowe i bocznice (niejednoznaczne tłumaczenie – zobacz wersję 
ang.:

1
) 

—  powierzchnia gruntów, 
— tory i podłoże kolejowe, w szczególności nasypy, wykopy, systemy kanałów 
odwadniających i rowów, rowy murarskie, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzona 
w celu ochrony zboczy itd., 

perony pasażerskie i towarowe, 
drogi i przejścia o szerokości czterech stóp, 
mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, 
pasy ochrony przeciwpożarowej, 
aparatura do punktów grzewczych; skrzyżowania itd., 
osłony przeciwśniegowe, 
—  konstrukcje budowlane: 

mosty, przepusty i inne wiadukty, tunele, pokryte wykopy i inne przejścia podziemne, 
mury oporowe i budowle służące ochronie przed lawinami oraz spadającymi skałami itd., 
— przejazdy kolejowe, w tym urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu  

drogowego, 

—  nadbudowy, w tym: 

tory, szyny z rowkiem i szyny ochronne, 

podkłady kolejowe i pręty wzdłużne, drobny osprzęt nawierzchni kolejowej, balasty, w tym 

odpryski skalne i piasek, 

punkty, skrzyżowania itd., 
obrotnice i przesuwnice (z wyjątkiem zastrzeżonych wyłącznie dla lokomotyw), 
—  drogi dojazdowe dla pasażerów i towarów, w tym drogi dostępu, 
— urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe na otwartych torach, 
w stacjach i stacjach rozrządowych, 
w tym urządzenia służące do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu elektrycznego 
do celów sygnalizacji 
i łączności, 
budynki, w których takie urządzenia lub instalacje się znajdują, 
hamulce torowe, 

—  urządzenia świetlne do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa, 
— urządzenia do przetwarzania i doprowadzenia energii elektrycznej do holowania 
pociągów: podstacje, kable zasilające między podstacjami i przewodami jezdnymi, linami 

nośnymi i nośnikami; trzecia szyna z nośnikami, 
— budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury, w tym ich część związana 
z urządzeniami do poboru opłat komunikacyjnych. 

Konkludując, infrastrukturę kolejową tworzą łącznie wskazane powyższej elementy, 

pod warunkiem, że tworzą część nawierzchni kolejowej, ale bez linii znajdujących się 
w warsztatach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach i lokomotywowniach, oraz bez 

prywatnych linii kolejowych miejscowych i prywatnych bocznic. Natomiast same linie 

kolejowe czy inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi gruntami stanowią jedynie 
część tej infrastruktury.  

                                                 
1
 “Railway infrastructure consists of the following items, provided they form part of the permanent 

way, including service sidings, but excluding lines situated within railway repair workshops, depots or 

locomotive sheds, and private branch lines or sidings” 
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Wykaz elementów infrastruktury kolejowej został również w podobny sposób określony 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U.UE. 

L.2012.343.32), zwanej dalej dyrektywą 2012/34,  

ZAŁĄCZNIK I 
WYKAZ POZYCJI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 

W skład infrastruktury wchodzą następujące pozycje, pod warunkiem że tworzą część drogi 
kolejowej, łącznie z bocznicami, lecz z wyłączeniem linii znajdujących się na obszarze 
warsztatów naprawczych taboru kolejowego, wagonowni lub lokomotywowni, oraz 
z wyłączeniem prywatnych linii lub bocznic, odgałęziających się od torów stacyjnych 
i szlakowych: 

— powierzchnia gruntów, 
— tory i podtorze, w szczególności nasypy, przekopy, systemy kanałów i rowów 
odwadniających, rowy murowane, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzona w celu 
ochrony skarp itd.; perony pasażerskie i rampy towarowe, w tym na stacjach pasażerskich 
i w terminalach towarowych; drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów; mury 
ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia; pasy przeciwpożarowe; urządzenia do ogrzewania 
rozjazdów; skrzyżowania torów kolejowych itd.; osłony przeciwśniegowe, 
— obiekty inżynieryjne: mosty, przepusty i inne konstrukcje mostowe, tunele, przejścia nad 

pod torami; mury oporowe i umocnienia skarp itd., 

— przejazdy kolejowe, w tym urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

— nawierzchnia kolejowa, w szczególności szyny, szyny żłobkowe, kierownice (odbojnice); 
podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka, 
w tym tłuczeń i piasek; zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów itd.; obrotnice 
i przesuwnice (z wyjątkiem zastrzeżonych wyłącznie dla lokomotyw), 
— drogi dostępu dla pasażerów i towarów, w tym drogi dojazdowe i drogi dla pasażerów 
przybywających lub oddalających się pieszo, 
— urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe na szlaku, w stacjach i stacjach 
rozrządowych, w tym urządzenia służące do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu 
elektrycznego do celów sygnalizacji i łączności; budynki, w których takie urządzenia lub 
instalacje się znajdują; hamulce torowe, 

— systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa, 
— urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania 
trakcyjnego: podstacje, kable zasilające między podstacjami i przewodami jezdnymi, 
zawieszenia łańcuchowe sieci trakcyjnej; trzecia szyna z konstrukcjami wsporczymi, 
— budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury, w tym pewna część instalacji służących 
pobieraniu opłat za przewóz. 

W związku z powyższymi rozważaniami należy stwierdzić, że w skład infrastruktury 

kolejowej wchodzą:  

1) infrastruktura liniowa, obejmująca linie kolejowe wraz z zajętymi pod nie gruntami,  
oraz  

2) infrastruktura punktowa (zwana także infrastrukturą usługową), którą stanowią inne 
budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, w tym urządzenia 
na sieci kolejowej związane z obsługą pociągu, określone w części I ust. 2 załącznika 
do ustawy o transporcie kolejowym (o którym szerzej w dalszej części uzasadnienia), 

takie jak urządzenia zaopatrzenia w paliwo, stacje kolejowe, terminale kolejowe, stacje 

rozrządowe, tory i urządzenia do formowania składów pociągów czy tory postojowe.  
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Z tak rozumianym pojęciem infrastruktury kolejowej wiąże się druga z definicji, której 
dogłębna interpretacja jest niezbędna dla właściwego zrozumienia rozstrzygnięcia zawartego 
w sentencji niniejszej decyzji. Określeniem tym jest zarządca infrastruktury, który 
zdefiniowany został w art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z tym 

przepisem, zarządca infrastruktury to podmiot wykonujący działalność polegającą 
na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie; funkcje 
zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty. W tym 

miejscu należy odnieść się do definicji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw 

i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 2007.315.14), zwanym dalej 

„rozporządzeniem 1371”, które jest stosowane bezpośrednio w polskim porządku prawnym. 

Art. 3 pkt 4 rozporządzenia 1371 stanowi, że: zarządca infrastruktury oznacza każdą 
instytucję lub przedsiębiorstwo odpowiedzialne w szczególności za stworzenie i utrzymanie 
infrastruktury kolejowej lub jej części, zgodnie z definicją „instytucji zarządzającej 
infrastrukturą” zawartą w art. 3 DYREKTYWY RADY z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie 

rozwoju kolei wspólnotowych ((91/440/EWG) (Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25), zwana dalej 

„dyrektywą 91/440/EWG”), co może również obejmować zarządzanie systemami sterowania 
i bezpieczeństwa infrastruktury; funkcje zarządcy infrastruktury na sieci albo jej części mogą 
być powierzane różnym podmiotom lub przedsiębiorstwom. Dogłębnego rozważenia 
wymagają zatem przesłanki przedmiotowe, podmiotowe i funkcjonalne, których spełnienie 
świadczy o tym, że mamy do czynienia z zarządcą infrastruktury w rozumieniu ustawy 

i rozporządzenia 1371.  

W pierwszej kolejności należy wskazać na aspekt przedmiotowy tych definicji, określający  
to co musi znajdować się w zarządzie takiego podmiotu będącego zarządcą infrastruktury 
kolejowej. Zgodnie z definicją, zarządca infrastruktury wykonuje działalność w zakresie całej 
infrastruktury kolejowej lub jej części, którą mogą być, zgodnie z wcześniejszymi wywodami, 
linie kolejowe czy inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi gruntami. Zatem, 
kwalifikacja określonego podmiotu jako zarządcy infrastruktury kolejowej jest zależna 
od tego czy posiada on w swoim zarządzie wskazane wyżej elementy infrastruktury 

kolejowej, przy czym nie muszą być to wszystkie te elementy łącznie, a wystarczające jest, 
że podmiot dysponuje częścią wskazanych elementów.  

Jednocześnie definicja ustawowa i określona w rozporządzeniu 1371 nie wskazuje 
na podstawie jakiego tytułu prawnego zarządca powinien dysponować infrastrukturą 

kolejową. W takim razie dopuszczalna jest sytuacja, w której zarządcą infrastruktury będzie 
jej właściciel, ale nie jest to wymóg konieczny. Ponadto takim zarządcą infrastruktury może 
być również użytkownik wieczysty, dzierżawca bądź najemca infrastruktury kolejowej lub jej 

poszczególnych elementów, jeśli podejmuje on jednocześnie czynności związane 
z zarządzaniem tą infrastrukturą, określone w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym 

(o czym mowa w dalszej części uzasadnienia) Zatem, wobec braku wskazania w ustawowej 

definicji zarządcy infrastruktury kolejowej, czy będąca w zarządzie infrastruktura powinna 

być własnością zarządcy infrastruktury kolejowej, stwierdzić należy, że może to być każdy 
tytuł prawny zapewniający faktyczne władztwo nad infrastrukturą kolejową.  

Odnosząc się do aspektu podmiotowego przytoczonych definicji, polegającego na określeniu 
kto może być zarządcą infrastruktury kolejowej, stwierdzić należy, że w ustawie 

i rozporządzeniu 1371 ustawodawca wskazał, że (…) funkcje zarządcy infrastruktury 
kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty (...). W dalszej części stwierdza się, 
że (…) funkcje zarządcy infrastruktury na sieci albo jej części mogą być powierzane różnym 
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podmiotom lub przedsiębiorstwom (…). Oznacza to, że w obrębie całej infrastruktury 
kolejowej może istnieć jeden podmiot, który zarządza infrastrukturą kolejową na obszarze 
całego kraju, ale równie dobrze funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej powierzone mogą 
być różnym podmiotom lub przedsiębiorstwom w odniesieniu do poszczególnych części 
infrastruktury kolejowej wyodrębnionych bądź w oparciu o kryterium terytorialne bądź 

rodzajowe. Taką interpretację potwierdza regulacja zawarta w ustawie z dnia 8 września 
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o komercjalizacji PKP S.A”. Artykuł 15 ust. 1 tej ustawy stanowi. że: PKP S.A. utworzy 

spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, 
działającą pod firmą „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” (…). Natomiast zgodnie 

z art. 15 ust. 4a ustawy o komercjalizacji PKP S.A. PKP PLK. zarządza liniami kolejowymi 
oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy o transporcie 

kolejowym, z wyłączeniem budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób 
i rzeczy wraz z zajętymi pod nie gruntami. Ponadto, wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie 
obejmuje budowli położonych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych (art. 15 ust. 

4b wyżej przywołanej ustawy). Zgodnie z powyższym, do zarządzania przez PKP PLK 

przekazane zostały linie kolejowe i budowle położone na gruntach wchodzących w skład linii 

kolejowych. Natomiast wobec innych części infrastruktury kolejowej przyjęto, że mogą 
pozostać w zarządzie innych niż PKP PLK podmiotów. Dla przykładu takimi podmiotami 
w zakresie budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób są zarządzający 

dworcami kolejowymi (np. PKP S.A. Odział Dworce Kolejowe), a w zakresie budynków 
i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu rzeczy takimi jak kolejowe stacje towarowe 

czy też terminale kolejowe - PKP Cargo S.A. Dokonane w ustawie o komercjalizacji PKP 

S.A. wyróżnienie również potwierdziło tym samym, że można być zarządcą infrastruktury 

kolejowej nie tylko w odniesieniu do linii kolejowych, a ponadto, że funkcje zarządcy 

infrastruktury kolejowej sieci kolejowej dawnego przedsiębiorstwa państwowego mogą pełnić 
jednocześnie różne podmioty.  

Ostatnim elementem definicji zarządcy infrastruktury kolejowej, który wymaga bliższego 
wyjaśnienia, jest aspekt funkcjonalny, który wskazuje jaką działalność powinien wykonywać 
zarządca infrastruktury kolejowej aby móc zostać określony tym mianem. Wobec 
stwierdzenia w ust. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym, że zarządcą infrastruktury 

kolejowej jest podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą 

kolejową odnieść należy się do art. 5 ust. 1 ustawy. W artykule tym czytamy: Zarządzanie 
infrastrukturą kolejową polega na:  

1) budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;  

2) prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;  
3) utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne  

prowadzenie ruchu kolejowego;  

4) udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych 
i świadczeniu usług z tym związanych;  
5) zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.  

 

Podkreślenia wymaga, że wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko 

w stosunku do podmiotów zarządzających całą infrastrukturą kolejową, gdyż większość 

obowiązków, o których mowa wyżej, mogą realizować jedynie zarządcy infrastruktury 
kolejowej, w skład której wchodzą linie kolejowe. Natomiast w przypadku podmiotów 
zarządzających częścią infrastruktury kolejowej nie jest możliwe wykonywanie wszystkich 

powyższych powinności. Na przykład, zarządzający dworcem kolejowym, z uwagi na to, 

że nie ma w swoim posiadaniu linii kolejowej, nie może prowadzić ruchu na tych liniach 
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kolejowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), jak również udostępniać tras pociągów dla przejazdu 
pociągów na liniach kolejowych i świadczyć usług z tym związanych (art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy). Jednakże fakt, że w związku z dysponowaniem przez określony podmiot tylko 
określoną częścią infrastruktury jego działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą 

kolejową jest ograniczona do jednej lub kilku czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, 

nie oznacza, że podmiot taki nie wykonuje działalności polegającej na zarządzaniu 
infrastrukturą kolejową, a w konsekwencji, że nie jest on zarządcą infrastruktury kolejowej. 

Do stwierdzenia bowiem, że mamy do czynienia z zarządcą infrastruktury kolejowej w ujęciu 
funkcjonalnym wystarczające jest, aby podmiot taki wykonywał wszystkie czynności 
wyliczone w art. 5 ust. 1 ustawy, które są adekwatne do posiadanych elementów 
infrastruktury kolejowej. Ponadto, wskazać należy, że w ustawie nie zostało bliżej określone 
czy działalność ta ma mieć charakter komercyjny, czyli być nastawiona na osiągnięcie 

korzyści majątkowej z zarządzanej infrastruktury, co pozwala stwierdzić, że zarządzanie 
infrastrukturą kolejową może być dokonywane zarówno przez podmioty komercyjne 

w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, przez podmioty publiczne, 

których działalność jest współfinansowana ze środków publicznych, ale również inne 

podmioty np. fundacje i stowarzyszenia. Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 4 pkt 7 
ustawy o transporcie kolejowym mowa jest o podmiocie wykonującym działalność polegającą 
na zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Z powyższego sformułowania można wyciągnąć 
wniosek, że zarządzający infrastrukturą kolejową musi wykonywać działalność w zakresie 

zarządzania infrastrukturą, natomiast nie jest konieczne, aby była to działalność gospodarcza. 

Interpretując ściśle słowo działalność wskazać należy, że jest to zespół działań, aktywności 
podejmowanych w jakimś celu, którym niekoniecznie musi być zarobek. Ukierunkowanie na 

osiąganie zysku finansowego występować będzie w przypadku działalności gospodarczej 
zdefiniowanej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 220, Nr 1447), zgodnie z którym działalnością 
gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zawarte w definicji zarządcy infrastruktury 

słowo działalność nie może być zatem interpretowane rozszerzająco w ten sposób, 
że wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu infrastrukturą kolejową oznacza 

zawsze działalność gospodarczą. Oczywiście w większości przypadków będzie to działalność 

gospodarcza, ale fakt czy jest to działalność zarobkowa czy też nie, nie ma wpływu 
na uznanie, że podmiot w rzeczywistości wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu 
infrastrukturą kolejową jest zarządcą infrastruktury. Ponadto, w przypadku podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą, dla oceny przymiotu zarządcy infrastruktury 
kolejowej nie będzie mieć znaczenia czy podmiot w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej zarządza infrastrukturą kolejową, a więc czy zarządzanie infrastrukturą 

kolejową jest przedmiotem działalności danego podmiotu według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, określonym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że zarządcą infrastruktury kolejowej 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym oraz art. 3 pkt 4 rozporządzenia 
1371 jest każdy podmiot, który wypełnia jednocześnie wszystkie trzy omówione wyżej 
aspekty podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne.  

Wobec tego zarządcą infrastruktury kolejowej będzie podmiot wykonujący działalność 
polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową lub częścią takiej infrastruktury, 

zdefiniowaną w art. 4 pkt 1 ustawy, bez względu na to, jaki jest zakres terytorialny 

zarządzanej infrastruktury kolejowej i jakie elementy tej infrastruktury są przez ten podmiot 
zarządzane, a także bez względu na tytuł prawny, którym dysponuje w stosunku 
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do zarządzanej infrastruktury. Ponadto, podmiot taki musi wykonywać czynności polegające 
na zarządzaniu tą infrastrukturą kolejową, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, przy czym nie jest 

wymagane wykonywanie wszystkich wskazanych w tym przepisie działań, a jedynie tych, 

które z uwagi na rodzaj posiadanej infrastruktury kolejowej są możliwe do wykonania. 

Zarządcą infrastruktury kolejowej może być każdy podmiot, bez względu na to, jaka jest jego 

struktura własnościowa i sposób finansowania. Nie istotne jest również, czy podmiot, będący 
jednocześnie przedsiębiorcą, wskazał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zarządzanie infrastrukturą 

kolejową, jeśli faktycznie pełni funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej. Dodatkowo, 

podkreślić należy, że do zakwalifikowania danego podmiotu jako zarządzającego 

infrastrukturą kolejową nie jest konieczne, aby podmiot ten sam uważał się za takiego 

zarządcę. To czy dany podmiot jest zarządcą infrastruktury kolejowej jest oceniane bowiem 

wyłącznie na podstawie kryterium obiektywnego, przejawiającego się w spełnieniu 
wszystkich z omówionych powyżej przesłanek wynikających z art. 4 pkt 7 ustawy 
o transporcie kolejowym.  

Po dokonaniu wnikliwej analizy definicji zawartych w powszechnie obowiązujących aktach 
prawnych oraz określeniu na ich podstawie warunków, jakie obowiązany jest spełnić dany 

podmiot, aby można było stwierdzić, że jest on zarządzającym infrastrukturą kolejową, 
kolejną czynnością, którą Prezes UTK wykonał w niniejszym postępowaniu było 
przeniesienie przedstawionych powyższej rozważań abstrakcyjnych na grunt konkretnego 

stanu faktycznego występującego w przedmiotowej sprawie.  

Prezes UTK ustalił, że na podstawie art. 2 ustawy o komercjalizacji PKP S.A., została 
utworzona spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej PKP S.A.), która zgodnie 
z postanowieniami art. 14 i 15 tej ustawy utworzyła wyodrębnione z własnej struktury spółki 
przewozowe (art. 14) i spółkę PKP PLK do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania 
liniami kolejowymi (art. 15).  

Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o komercjalizacji PKP S.A.: PKP PLK zarządza liniami 

kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy 

o transporcie kolejowym, z wyłączeniem budynków i budowli przeznaczonych do obsługi 
przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi pod nie gruntami. Tak więc infrastruktura kolejowa 

obejmująca budynki i budowle przeznaczone do obsługi osób i rzeczy została przekazana 

innym podmiotom wyodrębnionym ze struktur PKP S.A. Na podstawie art. 17 tej ustawy PKP 

S.A. wniosła do utworzonej spółki przewozowej PKP Cargo S.A. „wkłady niepieniężne 
w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych z jej 
przedsiębiorstwa, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie określonym w art. 14 
ust. 1 i art. 15 ust. 1 (…)”. Zatem na mocy tej ustawy PKP Cargo S.A. została wyposażona 
w elementy infrastruktury kolejowej m.in. na podstawie umowy D-36-KN-3/01 zawartej 

w dniu 28 września 2001 r. pomiędzy PKP S.A. a PKP Cargo S.A. (poprzedzała ona obecną 

umowę dzierżawy D-73-KN-3/12). 

W oparciu o zgromadzony w niniejszym postępowaniu materiał dowodowy Prezes UTK 

ustalił, że w posiadaniu Spółki są następujące składniki majątkowe: 

 I. „Punkty ładunkowe” dzierżawione od PKP S.A. na podstawie umowy dzierżawy nr D73- 

KN-3/12 przedstawione z podziałem na zakłady spółki PKP Cargo S.A. (stan na 15 

maja 2013 r.): 

-  Zakład Centralny PKP Cargo S.A. – Piotrków Trybunalski (Linia 001, km 145,270); 
Gomunice (Linia 001, km 176,600); Kutno (Linia 003, km 126,800); Tomaszów 
Maz. (linia 025, km 55,888); Poddębice-Praga (linia 131, km 202,790); Chociw 
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Łaski (linia 131, km 146,130); Pabianice (linia 014, km 13, 877); Ozorków (linia 
016, km 36,400); Moszczenica-Baby (linia 001, km 128,89); Rusiec;  

-  Zakład Dolnośląski PKP Cargo S.A. – Węgliniec stacja (linia 282, km 61,501 – 

61,100); Żagań stacja (linia 14, km 340,532 – 341,00); Legnica-Piątnica; 

- Zakład Mazowiecko-Podlaski PKP Cargo S.A. – Międzyrzec Podlaski; Olszewo 
Borki (Grabowo); Pruszków; Ciechanów; Mława; Białystok-Wygoda (Białystok 
Fabryczny); Szepietowo; Łapy; Czarna Białostocka; Sokółka; Suwałki; Gódek 
(Waliły); Łomża; Śniadowo; Nurzec; Ełk; Giżycko; Olecko; 

- Zakład Południowy PKP Cargo S.A. – Limanowa; Żabno; Stróże; Tarnów; Nowy 
Sącz; Muszyna; Brzesko; Bochnia; Rzeszów Staroniwa; Łańcut; Targowiska; 
Komańcza; Jasło; Przysieki; Krosno; Sanok; Medyka (m.in. linia nr 91, 92, 121, 

124), Radymno, Lubaczów; 

- Zakład Północny PKP Cargo S.A. – Brzoza Bydgoska; Grudziądz; Włocławek; 
Inowrocław; Terespol Pomorski; Braniewo; Olsztyn; Gdynia Port; 

- Zakład Śląski PKP Cargo S.A. – Rybnik, ul. Kolejowa (linia 140, km 39,241 – 

29,614); Opole Szczepanowie/Stacja Opole Zachodnie (1000,00 m), linia 132 

Bytom-Wrocław Główny – km 101,672 – 101,869 = 188 m. i linia 132 Bytom-

Wrocław Główny – km 101,591 – 101,820 = 229 m;  

- Zakład Śląsko-Dąbrowski PKP Cargo S.A. – Kraków Nowa Huta Krzesławice (linia 
95 km. 8.572, linia 95 km. 21.176); Kraków Podgórze (Prokocim) (linia 94, km. 
14,358 – 14,900); Krzeszowice (linia 133 km. 45.716); Nowy Targ (linia 99, km. 

22,595); Spytkowice (linia 94, km 42,085); Skawina (linia 94, km. 15,473); 

Zebrzydowice (linia 93, km. 76,374); Łazy (linia 186, km. 280,677); 

- Zakład Wielkopolski PKP Cargo S.A. – Konin (linia 3 Warszawa Zachodnia – 

Kunowice, km. 204,439); Kobylnica (linia 353 Poznań Wschód – Skandawa, km 

7,727, linia 394 Poznań Krzesiny – Kobylnica, km. 16,315); 

- Zakład Wschodni PKP Cargo S.A. – Sitkówka Nowiny (linia 8, km 196,844 – 

196,856, 197,498 – 197,865, 197,468 – 197,895; 196,736 – 196,901), Skarżysko 
Kamienna (linia nr 8 km 143,873 – 144,205 i 143, 225 – 145,525); 

- Zakład Zachodniopomorski PKP Cargo S.A. – Szczecin Port Centralny (nr 273 / 

od 353,405 do 355,255, nr 854 / od 0,001 do 0,001, nr 855 / od 0,853 do 0,853); 

Kostrzyn (nr 273 / od 254,827 do 258,026, nr 430 / od 239,584 do 240,665, nr 203 / 

od 338,748 do 341,529); Piła (nr 354 / od 91,691 do 92,788, nr 18 / od245,641 
do 247,731, nr 203 / od 178,548 do 180,682, nr 405 / od 0,251 do 0,753, nr 374 / 

od 42,370 do 43,203); Koszalin (nr 202 / od 197,572 do 199,297, nr 402 / od -0,411 

do 0,675); Szczecinek (nr 404 / od -0,288 do 1,468, nr 405 / od 69,805 do 72,150, nr 

210 / od 59,844 do 62,247); Świnoujście Warszów (nr 401 / od 98,521 do 100,077, 
nr 996 / od 7,000 do 7,000, nr 997 / od 0,075 do 0,080). 

W tym miejscu należy wskazać, że wymienione składniki majątkowe dzierżawione 
przez PKP Cargo S.A. od PKP S.A. obejmują obecnie łącznie 78 lokalizacji i ok. 320 
elementów infrastruktury. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę 
w piśmie z dnia 4 marca 2013 r. na przestrzeni ostatnich trzech lat ilość posiadanych 
przez PKP Cargo S.A. „punktów ładunkowych” zmniejszyła się kilkukrotnie 
(z ponad 1000 do 78) i ma podlegać dalszym weryfikacjom. Składniki majątkowe, 
którymi aktualnie dysponuje Spółka zostały opisane jako: tory, tory ładunkowe, tory 
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dojazdowe, tory boczne, tory wyciągowe, tory do formowania pociągów, tory 
postojowe, tory odstawcze terminali, tory wagowe, tory o szerokości większej niż 
1435 mm, place załadunkowe i wyładunkowe, rampy, tereny przy torach, rozjazdy, 
wstawki, wagi, oświetlenie, infrastruktura odwadniająca, budynki ekspedycji, 
odmrażalnie komorowe, drogi ładunkowe przy torach, dojazdy do torów, linie 
oświetleniowe, budynki wagi, wagownie, plac handlowy oraz plac przyległy między 
torami.  

Przedstawione wyżej ustalenia na temat składników majątkowych posiadanych przez 
PKP Cargo S.A. Prezes UTK poczynił na podstawie pisma PKP Cargo S.A. z dnia 
31 sierpnia 2012 r., stanowiącego odpowiedź na pisma Prezes UTK z dnia 12 lipca 
2012 r. o sygn. DRRK-WR-910-70/PB/2012 i z dnia 27 lipca 2012 r. o sygn. DRRK-

WR-910/27/2011,w których Prezes UTK wzywał Spółkę do wskazania 
i scharakteryzowania elementów infrastruktury będącej w jej posiadaniu. PKP Cargo 
S.A. ww. pismem przekazała wykaz „punktów ładunkowych” i innych kolejowych 

składników majątkowych przez nią zarządzanych. Liczba wymienionych w nim 

„punktów ładunkowych” dzierżawionych na podstawie umowy D73-KN-3/12 

zawartej przez PKP Cargo S.A. z PKP S.A. obejmowała w początkowym okresie 
prowadzenia niniejszego postępowania 105 lokalizacji. W piśmie tym, PKP Cargo 
S.A. podała również 8 lokalizacji posiadanych „punktów ładunkowych”, 

stanowiących własność Spółki (o czym w dalszej części decyzji). Ponadto, pismem 

z dnia 4 marca 2013 r. PKP Cargo S.A. poinformowała o zmianie stanu posiadania 
„punktów ładunkowych” na skutek podpisania w dniu 18 stycznia 2013 r. aneksu 

do umowy D73-KN-3/12, na mocy którego w całości lub w części została wyłączona 
cześć „punktów ładunkowych”. W ten sposób liczba lokalizacji „punktów 

ładunkowych” objętych tą umową zmniejszyła się do 78. Ponadto, PKP Cargo S.A. 
podkreśliła, że część tych punktów, objętych umową D73-KN-3/12 podlega 

dalszemu sukcesywnemu wyłączaniu z umowy. W piśmie z dnia 15 maja 2013 r. 
PKP Cargo S.A. przekazała dalsze informacje w tym zakresie, podając jak proces 
ograniczania składników majątkowych pozostających w jej dyspozycji jest 
kontynuowany. I tak, w bieżącym roku liczba lokalizacji powinna spaść do 56 
(wliczając jeden punkt objęty umową dzierżawy nr D-74-KN-3/12 z dnia 28 czerwca 

2012 r.), dzięki przekazaniu pozostałych elementów infrastruktury z powrotem do 
PKP S.A. Pozostałe elementy planowane są do przekazania spółkom zależnym PKP 
Cargo S.A., tj. PKP Cargo Lok Sp. z o.o., Cargosped Sp. z o.o., PKP Cargo Centrum 

Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o., PKP Cargo Centrum Logistyczne 
Małaszewicze Sp. z o.o. Ponadto, te składniki majątkowe, na których nie są 
wykonywane czynności ładunkowe i pełnią jedynie funkcje pomocnicze w procesie 
przewozowym (ważenie przesyłek, czyszczenie wagonów, poprawa załadunku, 
naprawa bieżąca wagonów) zgodnie z oświadczeniem PKP Cargo S.A., mają być 
po uzyskaniu zgody PKP S.A. przeniesione z umowy D-73-KN-3/12 do umowy     

D -74 – KN - 3-12. 
 

II. Elementy majątku dzierżawione od PKP S.A. na podstawie umowy dzierżawy KPN 1-

612/26/2004 zawartej w dniu 20 września 2004 r., która obejmuje część infrastruktury 

rejonu przeładunkowego Małaszewicze. 

Zgodnie z pismem PKP Cargo S.A. z 22 maja 2012 r., na mocy umowy KPN 1-

612/26/2004 z dnia 20 września 2004 r., Spółka ta dzierżawi w rejonie 

przeładunkowym Małaszewicze składniki majątkowe tworzące „m.in. 5 bocznic 
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kolejowych (Małaszewicze – punkt utrzymania taboru, Małaszewicze Towarowe, 
Małaszewicze – Uniwersalny T2 terminal przeładunkowy, Małaszewicze Podsędków, 
Małaszewicze Kowalewo) dedykowanych przeładunkom towarów, na które składają 
się m.in. budynki, budowle tory kolejowe, drogi, chodniki czy sieci trakcyjne.” Tą 
samą „umową objęte są składniki majątkowe składające się na jeszcze inne bocznice 
kolejowe – przykładowo na bocznicę Raniewo, czy też bocznicę Wólka (…)”. 
Zgodnie z tym samym pismem, w 2010 r. PKP Cargo S.A. utworzyła spółkę zależną 
PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o. (dalej „CL 
Małaszewicze”), której celem działania jest świadczenie kompleksowej usługi 
przeładunkowej wraz z obsługą spedycyjną, w zakresie obsługi granicznej przewozów 
handlu zagranicznego, obejmujące transport kolejowy i samochodowy. Na podstawie 

umowy poddzierżawy nr CEZN-1b-223-08/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. PKP 

Cargo S.A.” wydzierżawiła CL Małaszewicze cztery bocznice kolejowe, na bazie 
których zostało utworzone centrum logistyczne, a na każdej z bocznic powstał 
terminal przeładunkowy (Terminal „Kontenerowy”, Terminal „Uniwersalny”, 
Terminal „Podsędków” oraz Terminal „Kowalewo”). Pełnią one następujące funkcje: 

- Terminal Kontenerowy do przeładunku jednostek UTI w relacji wagon-wagon, 

wagon-samochód, wagon-plac, plac-wagon, plac-samochód, składowanie 
kontenerów. Przeładunek, za- i rozładunek realizowany przy użyciu suwnic 
kontenerowych, urządzenia mobilnego i suwnicy na kołach. 

- Terminal „Uniwersalny” do przeładunku przesyłek drobnych i sztukowych 
na taborze odkrytym, z możliwością za- lub wyładunku na samochody. 

- Terminal „Podsędków” do przeładunku towarów masowych luzem. Przeładunki 
realizowane suwnicami bramowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Znajduje się 
tam także rampa wysypowa. 

- Terminal „Kowalewo” do przeładunku przesyłek drobnych, sztukowych 
i materiałów sypkich w taborze krytym, z możliwością za- lub wyładunku 
na samochody. Składają się na ten obiekt fronty przeładunkowe ziarna, 
nawozów, rampa wysypowa i rampa boczna. 

Ponadto, w rejonie przeładunkowym Małaszewicze spółka zależna od PKP Cargo S.A. 
– PS Trade Trans Sp. z o.o. posiada dwa terminale – jeden w Wólce, a drugi 
w Zaborzu. Terminal w Wólce położony jest na terenach dzierżawionych przez PKP 
Cargo S.A. od PKP S.A. Terminal w Wólce świadczy usługi przeładunku, 
składowania i pakowania nawozów oraz innych towarów masowych i sztukowych. 
Natomiast Terminal Zaborze położony jest na terenach własności spółki PS Trade 
Trans Sp. z o.o. Świadczone są tam usługi przeładunku i składowania towarów 
sztukowych oraz rolno-spożywczych.  

Oprócz powyższego, w piśmie z dnia 22 maja 2012 r. PKP Cargo S.A. wskazuje, że 
„(…) zarówno tor 902 jak i tor 904 nie są torami prowadzącymi do terminali 
przeładunkowo-załadunkowych, ale stanowią tory ładunkowe Terminala 
„Kontenerowego” niezbędnego do wykonywania jego działalności. Wskazane tory 
stanowią więc wewnętrzne tory bocznicy klejowej(…)”. W dalszym ciągu pisma PKP 
Cargo S.A. przyznaje jednak, że „Kwestią wymagającą wyjaśnienia związaną z torem 
nr 902 jest to, iż obecnie stanowi on wyłączny dojazd do toru 902a, przy którym 
znajduje się Punkt Odpraw Fitosanitarnych Weterynaryjnych, wyznaczony przez 

Urząd Celny.” W tej sytuacji zgodnie z ww. pismem PKP Cargo S.A. „zdecydowała 
się zatem podjąć działania w celu stworzenia swobodnego i niekolidującego z pracą 
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Terminala „Kontenerowego” wjazdu na tor 902a”. I dalej „z uwagi na ww. intensywne 

wykorzystanie torów 902 i 904 dla własnych potrzeb, (PKP Cargo S.A.) postanowiła 
dodatkowo zrealizować projekt polegający na przedłużeniu toru 1000 w celu 
stworzenia alternatywnego dojazdu do punktu odpraw fitosanitarnych.”, zapewniając 
w ten sposób swobodny dojazd do toru 902a dla wszystkich przewoźników 
kolejowych.  

Informacje na temat kompleksu kolejowego w Małaszewiczach Prezes UTK również 
uzyskał na podstawie pisma PKP Cargo S.A. z dnia 20 lipca 2012 r., będącego 
odpowiedzią na pismo Prezesa UTK z dnia 4 lipca 2012 r. o sygn. DRRK-WR-910-

66/PB/2012 oraz umowy dzierżawy nr KPN 1-612/26/2004 zawartej z PKP S.A. 

w dniu 20 września 2004 r.  

Pismem z dnia 20 lipca 2012 r. PKP Cargo S.A. poinformowała, że w celu 

zapewnienia dostępu do infrastruktury torowej w rejonie przeładunkowym 
Małaszewicze, konkretnie do torów nr 902 i 904, jej zarząd podjął uchwały w sprawie 

przebudowy na własny koszt dojazdu do Terminala Odpraw Fitosanitarnych 
i Weterynaryjnych po torze 1435 mm prowadzącego przez Terminal „Kontenerowy”. 
Pismem z dnia 4 marca 2013 r. PKP Cargo S.A. poinformowała, że „Budowa toru 
1000N została – jako inwestycja – zakończona w listopadzie 2012 r. Tor został 
dopuszczony do ruchu kolejowego pod względem technicznym. Obecnie trwają 
działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.” Jednocześnie PKP 
Cargo S.A. poinformowała, że „do chwili obecnej Zakład Mazowiecko – Podlaski 

PKP Cargo nie otrzymał zgłoszeń od innych podmiotów zainteresowanych dojazdem 
do punktu odprawy fitosanitarnej zlokalizowanego w rejonie Małaszewicz.”  

Ponadto, jak to zostało wskazane w piśmie z dnia 20 lipca 2012 r. PKP Cargo S.A. 
obsadza swoimi drużynami niektóre nastawnie znajdujące się na linii kolejowej 60 
Kobylany – Terespol Granica Państwa tj. MSD-nastawnia dysponująca, MS41- 

nastawnia wykonawcza, PS-12 posterunek nastawczy do jazd manewrowych. 

Podsumowując należy wskazać, że tylko część infrastruktury dzierżawionej przez PKP 
Cargo S.A. od PKP S.A. na podstawie umowy KPN 1-612/26/2004 jest w dyspozycji 

PKP Cargo S.A. (są to m.in. linie kolejowe, stacje towarowe, terminale kolejowe, tory 

dojazdowe do terminali kolejowych oraz bocznic kolejowych). Pozostała część, objęta 

wskazaną wyżej umową została poddzierżawiona spółkom zależnym od PKP 
Cargo S.A. 

Będące w posiadaniu PKP Cargo S.A. elementy infrastruktury, określane przez PKP 
Cargo S.A. jako „tory dojazdowe” do terminali i bocznic kolejowych w rejonie 
Małaszewicz nie były do końca 2012 r. udostępniane innym przewoźnikom 
kolejowym. Dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. PKP Cargo S.A. wprowadziła 

Regulamin przejazdu licencjonowanych przewoźników kolejowych do „punktów 
ładunkowych” na terenie zakładu Mazowiecko-Podlaskiego PKP Cargo S.A. de facto 

przyjmując na siebie obowiązki zarządcy infrastruktury, z przydzielaniem 
przepustowości włącznie. Następnie, zgodnie z pismem z 6 marca 2013 r. oraz 

15 maja 2013 r. poinformowała Prezesa UTK o rozpoczętym procesie przekazywania 
części przedmiotowej infrastruktury wyspecjalizowanemu w tej działalności 
podmiotowi czyli PKP PLK. PKP Cargo S.A. poinformowała, że do końca 2013 r. 
powinno zostać zakończone dwuetapowe przekazywanie do PKP PLK części 
infrastruktury zlokalizowanej w rejonie Małaszewicz tak, aby umożliwić zapewnienie 
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przez tego zarządcę wszystkim zainteresowanym przewoźnikom kolejowym dostępu 
do terminali ładunkowych oraz punktów odpraw zlokalizowanych na tym terenie. 

III. „Punkty ładunkowe” będące własnością PKP Cargo S.A. przedstawione z podziałem  
na zakłady spółki PKP Cargo S.A. (stan na 31 sierpnia 2012 r.): 

- Zakład Centralny PKP Cargo S.A - Zgierz, ul. Kolejowa; Zduńska Wola, ul. Plac 
Żelazny 1a, 

- Zakład Południowy PKP Cargo S.A.- Obręb Mielec, Gm. Mielec, 

- Zakład Północny PKP Cargo S.A. - Stacja Iława Główna, Iława ul. Towarowa; Stacja 
Ostaszewo Toruńskie; Ostaszewo, 

- Zakład Śląski PKP Cargo S.A. - Gliwice Sośnica, ul. Reymonta 32, 

- Zakład Wielkopolski PKP Cargo S.A.- Swarzędz Jasin, Gm. Swarzędz; Nekla; 
Staczanowo. 

Wskazane powyżej punkty ładunkowe obejmują: tory, rozjazdy, wstawki, budynek 
zwrotniczy, place na- i wyładunkowe, place postojowe, place podsuwnicowe, drogi 

dojazdowe, rampy, przepusty, przejazdy, budynek biurowy ekspedycji, budynek 

magazynu, budynek wagi wagonowej, budynek administracyjno-socjalny, budynek 

warsztatowy, budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej, budynek portierni, 

drenokolektor, instalacja odwodnienia, place składowe, place postojowe, skrajniki 
ładunkowe, zbiorniki przelotowe sieci kanalizacyjnej deszczowej, linie kablowe 
oświetlenia, linie kablowe zasilające wagi, sieć wodociągowa, przewody 
kanalizacyjne, drogi dojazdowe, ogrodzenia, drogi, parkingi, wieże oświetleniowe, 
budynki lokomotywowni, przyłącza energetyczno-kablowe.  
 

Podsumowując, będące przedmiotem niniejszego postępowania składniki majątkowe, którymi 
zarządza PKP Cargo S.A., w części stanowią własność Spółki, a częściowo są dzierżawione 

od PKP S.A. Ponadto, ilość dzierżawionej przez PKP Cargo S.A. infrastruktury 

systematycznie spada w związku z przekazywaniem kolejnych obiektów między innymi 
narodowemu zarządcy infrastruktury kolejowej czyli PKP PLK. 

W oparciu o przedstawioną wyżej analizę składników majątkowych PKP Cargo S.A. należy 
stwierdzić, że PKP Cargo S.A. posiada infrastrukturę kolejową. Potwierdzenie tego można 
wywieść z treści samych Regulaminów, które wydają zakłady Spółki. W tym miejscu 

przytoczyć można następujące fragmenty zapisów Regulaminu korzystania przez 

licencjonowanych przewoźników kolejowych z budynków i budowli służących do obsługi 
przewozu rzeczy Wielkopolskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. w Poznaniu, stanowiącego 
załącznik nr 1 do Decyzji Nr 10 Dyrektora PKP Cargo S.A. Wielkopolskiego Zakładu Spółki 
z dnia 01 marca 2012 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012 r.: ,,(…) umowy 

na udostępnienie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym infrastruktury będącej 
w dyspozycji PKP Cargo S.A.(…)” lub ,,(…) Wykaz udostępnionej infrastruktury oraz stawki 
za jej udostępnienie” lub „stawki opłat za korzystanie z majątku- składników infrastruktury 
kolejowej punktu ładunkowego (stacji lub ładowni) (..). Z przytoczonych wyżej treści 
Regulaminów jednoznacznie wynika, że PKP Cargo S.A. również stoi na stanowisku, 
że punkty, których udostępnienia dotyczą wydawane przez Spółkę Regulaminy, są częścią 
infrastruktury kolejowej. 

Ponadto, o fakcie posiadania przez PKP Cargo S.A. w swoim zarządzie linii kolejowych 

świadczy także tabela 2 zatytułowana Linie zarządzane przez spółki utworzone przez Polskie 
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Koleje Państwowe S.A., dołączona do Instrukcji Id-12 (D-29) zatytułowanej Wykaz linii, 

stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 9 lutego 2009 r. stan na 20 grudnia 2012 r. Z tabeli tej można odczytać, że w rubryce 
„zarządca infrastruktury” PKP Cargo S.A. widnieje w czterech pozycjach w odniesieniu 
do następujących linii: 865 Magdalenka – Małaszewicze Centralne (MSC), 866 Magdalenka – 

Małaszewicze Rozrządowa (MSR), 867 Małaszewicze Centralne (MSC) – Małaszewicze 
(MSE) oraz 917 Łódź Widzew – Łódź Widzew Janów. 

Jednocześnie, wskazać należy, że znaczna część infrastruktury PKP Cargo S.A. to kolejowa 

infrastruktura usługowa stanowiąca urządzenia do obsługi pociągów, wskazana w części I 
ust. 2 załącznika do ustawy o transporcie kolejowym. Są nią w głównej mierze terminale 
kolejowe, tory ładunkowe, jak również tory dojazdowe do bocznic różnych użytkowników, 

tory boczne, tory wyciągowe, tory do formowania pociągów, tory postojowe, tory odstawcze 

terminali, place za- i wyładunkowe oraz rampy. W tym miejscu należy podnieść, że ustalenia 

Prezesa UTK, zgodnie z którymi PKP Cargo S.A. posiadała i w dalszej części posiada część 
infrastruktury kolejowej, są spójne z dokumentem rządowym, jakim jest Strategia dla 

transportu kolejowego do roku 2013, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 66/2007 
z dnia 17 kwietnia 2007 r., na którą powołał się również IGTL w piśmie z dnia 19 marca 

2013 r., sygn. IGTL/5/1-84/2013. W tym dokumencie rządowym można bowiem przeczytać, 
że: „W procesie porządkowania majątku, PKP Cargo zwolni dotychczas dzierżawione 
od PKP PLK składniki infrastruktury kolejowej, z których zgodnie z zasadą równego dostępu 
do infrastruktury kolejowej mają prawo korzystać inni przewoźnicy. Są to w szczególności 
stacje techniczne i rozrządowe, odcinki torów rozrządowych, manewrowych i ładunkowych 
ogólnego znaczenia”. W tym miejscu należy wskazać - co jest istotne dla przedmiotowego 

postępowania - że w ocenie Prezesa UTK znaczną część wskazanych wyżej elementów 
majątku pozostającego we władaniu Spółki (w tym głównie na podstawie umowy D-73-KN-

3/12) należy zakwalifikować jako terminale kolejowe czy też towarowe stacje kolejowe. 

Zgodnie z definicją terminala kolejowego zawartą w art. 4 pkt 36c ustawy o transporcie 

kolejowym terminal kolejowy to budynek lub budowla wraz z urządzeniami specjalistycznymi 
umożliwiające załadunek, wyładunek lub zestawianie pociągów towarowych lub integrację 
usług towarowego transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu. Ponadto, definicję 
terminala rozumianego jako kolejowa stacja towarowa określa art. 2 ust 2c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 

europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy 

(Dz.UrzUEL.2010.276.22), zgodnie z którym „terminal” oznacza obiekt położony na trasie 
korytarza towarowego, zagospodarowany specjalnie, aby umożliwiać załadunek lub 
wyładunek towarów do/z pociągów towarowych oraz integrację usług kolejowego transportu 
towarowego z usługami transportu drogowego, morskiego, rzecznego i lotniczego, albo 
formowanie lub modyfikację składu pociągów towarowych; a także, w razie potrzeby, 

przeprowadzanie procedur granicznych na granicach z europejskimi państwami trzecimi. 
Powyższe definicje pokazują jak ważnym ogniwem dla transportu kolejowego są terminale 
kolejowe – bez nich nie funkcjonowałby kolejowy przewóz ładunków.  

Do przedstawionych wyżej definicji terminala kolejowego zbliżone jest pojęcie bocznicy 
kolejowej - uregulowane na gruncie polskiego prawodawstwa. W myśl art. 4 pkt 10 ustawy 
bocznica kolejowa to droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania 

załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów 
kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszczania i włączania pojazdów 
kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład bocznicy kolejowej wchodzą również 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane.  
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Mając na uwadze bliski zakres pojęciowy wskazanych definicji terminala kolejowego 
i bocznicy kolejowej, a jednocześnie istotne różnice praktyczne wynikające z tego,  

że bocznica kolejowa wyłączona jest z zadań regulacyjnych Prezesa UTK (art. 2 pkt 2 ustawy 
o transporcie kolejowym) i nie podlega obowiązkowi udostępniania, a kolejowa stacja 
towarowa czy terminal jest częścią infrastruktury kolejowej i takiemu obowiązkowi podlega, 
konieczne stało się uzupełnienie powyższych definicji tych elementów o analizę ich funkcji 
i celów. Zatem, różnicę pomiędzy bocznicą kolejową, a terminalem kolejowym możemy 
zauważyć analizując usytuowanie tych obiektów. Bocznicą kolejową będzie obiekt który – 

w przeciwieństwie do terminala kolejowego mogącego stanowić część infrastruktury 
kolejowej - leży poza obszarem kolejowym. Zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy o transporcie 

kolejowym „obszar kolejowy - powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, 
na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone 
do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy” 

Natomiast, kolejowa stacja towarowa czy terminal kolejowy, stanowiące budynki i budowle 

przeznaczone do przewozu rzeczy i usytuowane na obszarze kolejowym, są ponadto 

elementem sieci kolejowej, która została zdefiniowana w art. 4 pkt 4) ustawy o transporcie 

kolejowym w sposób następujący: „sieć kolejowa - układ połączonych ze sobą linii 
kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia 
niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący 
własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzany przez zarządcę infrastruktury”. Zakładając 
więc, że bocznica nie jest infrastrukturą kolejową, w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy 

o transporcie kolejowym, to nie jest ona usytuowana na obszarze kolejowym i nie stanowi 

elementu sieci kolejowej, ale jest ona połączona z linią kolejową. 

Ponadto, należy również wskazać, że na obszarze bocznicy działa podmiot zdefiniowany 
przez ustawę o transporcie kolejowym, jako użytkownik bocznicy kolejowej i jego 

działalność koncentruje się wokół eksploatacji bocznicy. Infrastruktura kolejowa jest zaś 
udostępniana na niedyskryminujących zasadach licencjonowanym przewoźnikom kolejowym 
przez zarządcę tej infrastruktury.  

W celu dalszego doprecyzowania powyższych pojęć należy przyjrzeć się funkcji, jaką pełni 
terminal kolejowy, a jaką bocznica kolejowa. Terminal kolejowy to budynek lub budowla, 
który wraz z urządzeniami specjalistycznymi umożliwia załadunek, wyładunek lub 
zestawianie pociągów towarowych lub integrację usług towarowego transportu kolejowego 
z innymi rodzajami transportu. Bocznica natomiast jest drogą kolejową służąca 
do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności 
utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz 
przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Zatem, tak, 

jak zostało opisane wyżej, obszar bocznicy znajduje się poza siecią kolejową, a może służyć 
do włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Jedynie dwie pozycje, 

tj. załadunek i wyładunek występują w obu definicjach. Ponadto, na bocznicy mogą być 
wykonywane czynności utrzymaniowe pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów 
kolejowych. Terminal kolejowy zaś umożliwia zestawianie pociągów towarowych oraz 
integrowanie usług transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu np. drogowym czy 

wodnym, w przeciwieństwie do bocznicy, która nie pełni funkcji integracji różnych rodzajów 
transportu. Omawiane terminy, poza wskazanymi różnicami, są bardzo podobne 
znaczeniowo. Należy zauważyć ponadto, że w terminologii kolejowej funkcjonuje wiele 

pojęć zbliżonych znaczeniowo, ale nie w każdym przypadku ustawodawca je zdefiniował, lub 
dokonał różnicy, ze względów regulacyjnych. Są to m.in. stacje ładunkowe, ładownie 
publiczne, rampy, tory boczne, bocznice publiczne, czy też nazywane przez PKP Cargo S.A. 

jako punkty ładunkowe. 
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Na podstawie zacytowanych powyżej definicji można również stwierdzić, że terminal 
kolejowy może być usytuowany na obszarze kolejowym, ale również na terenie bocznicy 
kolejowej. Elementy infrastruktury będące w zarządzie PKP Cargo S.A. na podstawie umowy 
D-73–KN-3/12, z uwagi na to, że stanowiły element sieci kolejowej przedsiębiorstwa 
państwowego PKP S.A., w przypadku gdy nie zostały zbyte i nie zmieniły przeznaczenia 

należy uznać za kolejową infrastrukturę publiczną służącą do realizacji przewozów 
towarowych. Nie stanowią one więc prywatnych bocznic kolejowych, które tak jak prywatne 
linie kolejowe są wyłączone z definicji infrastruktury kolejowej. 

Dodatkowo należy wskazać, że na bocznicy kolejowej prowadzona jest działalność 
gospodarcza konkretnego przedsiębiorstwa. Podmioty zdefiniowane jako użytkownicy 
bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic, zobowiązani są uzyskać świadectwo 
bezpieczeństwa, które na ich wniosek wydaje Prezes UTK. W zdecydowanej większości 
przypadków bocznice kolejowe są to obiekty, których właścicielami, względnie 
dysponentami, są przedsiębiorstwa kolejowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz 
jednostki wojskowe. W niewielkim stopniu są to przedsiębiorstwa transportowe czy 

spedycyjne. Można więc założyć, że celem funkcjonowania bocznicy jest realizacja 
konkretnych, wąsko określonych działań niezbędnych w wyspecjalizowanej działalności, lecz 
nie stanowiących głównego przedmiotu tej działalności. Najczęściej należą do nich dowóz 
i wywóz surowców, ekspedycja produktów, które zostały tam wytworzone lub 
są przedmiotem obrotu, wykorzystania specjalistycznych urządzeń i budynków. Stąd 
kryterium oceny czy mamy do czynienia z bocznicą kolejową czy z terminalem będzie 
stanowił również zakres realizowanych przez nie funkcji. Zatem, jeżeli dany obiekt 
przeznaczony jest do realizacji zadań poza siecią kolejową i jego zasadniczym elementem jest 

umożliwienie dojazdu pojazdu kolejowego - to mamy do czynienia z bocznicą. Znaczenie 
takiego obiektu jest jednak ograniczone do wąsko określonych celów nie związanych 
bezpośrednio z samą realizacją przewozu koleją. Jeżeli natomiast, głównym celem istnienia 
obiektu jest realizacja określonych funkcji, będących szeroko rozumianym elementem 
realizacji przewozu na sieci kolejowej, wtedy jest to terminal, bądź inny element 
infrastruktury kolejowej. Jasno to także widać na przykładzie formowania składów pociągów. 
Dla przykładu wskazać można, że w przypadku przedsiębiorstwa realizującego przewozy 
intermodalne następuje „zebranie towaru” od różnych klientów z określonego obszaru 
i następnie formowanie składów wykorzystując do tego obiekty kolejowe, stanowiące 
własność lub będące w dyspozycji takiego przedsiębiorcy. Jednakże, nie jest to w takim 

przypadku realizacja wąskiego celu pomocniczego i nie chodzi o samo zapewnienie dojazdu 

jako elementu koniecznego do realizacji innych zadań, tylko o zestawienie składów jako już 
elementu samego przewozu. Takie właśnie przyporządkowanie zastosował ustawodawca 
umieszczając zestawianie pociągów towarowych na terminalu, a dodatkowo wskazując 
obiekty niezbędne do jego realizacji osobno w załączniku nr I do ustawy (osobno wymienione 

są w tym załączniku terminale kolejowe). Stąd widać, że ustawodawca uznał za zasadniczy 
element oceny cel wykorzystania określonego obiektu. W tym aspekcie należy też bliżej 
odnieść się do kwestii czynności utrzymaniowych. Przypisane one zostały bocznicy 
kolejowej, co oznacza, że ustawodawca uznał, że wykonywanie np. przeglądów i napraw 

stanowi element co prawda krytyczny dla możliwości realizowania przejazdu danym 
pojazdem, lecz pomocniczy z punktu widzenia samego celu, dla którego realizacji konieczny 
jest przewóz, ale sam przewóz tym celem nie jest. Istnieje tu ważny element wyłączenia 
z ruchu po sieci kolejowej, co jest kluczowym wnioskiem wynikającym z analizy definicji 
bocznicy. Podsumowując, bocznica kolejowa służy osiągnięciu celów pomocniczych, 
niezależnie od wykorzystywanych urządzeń. Generalnie bocznica jest związana ze zjazdem 
z sieci kolejowej, wyłączeniem z ruchu, a następnie włączeniem się do niego. Czynności 
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wykonywane na bocznicy nie są zatem związane bezpośrednio z wykonywaniem samego 
przewozu, który nastąpi dopiero później. To co jest wykonywane przy wykorzystaniu 

bocznicy jest przyporządkowane umożliwieniu realizacji innych niż bezpośrednio sam 
przewóz zadań. Natomiast terminal kolejowy usytuowany na obszarze sieci kolejowej, 

to obiekt, który służy do zadań bezpośrednio dotyczących samego przewozu. Ponadto, wjazd 

na kolejową stację towarową czy terminal nie jest rozumiany wprost jako wyłącznie z ruchu 
po sieci kolejowej.  

Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na zapis art. 8 ustawy o transporcie kolejowym, 
zgodnie z którym: „Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego”. Z powyższego zapisu wynika, iż intencją ustawodawcy było 
wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego z konieczności uiszczania opłat za użytkowanie 
wieczyste, w przypadku gdy użytkowaniem wieczystym objęte są grunty, które zajęte zostały 
pod infrastrukturę kolejową, a więc cele użyteczne publicznie, a nie na potrzeby jednego 

podmiotu. Natomiast zauważyć należy, że wyłączenie to dotyczy tylko gruntów zajętych pod 
infrastrukturę kolejową i nie obejmuje gruntów, na których znajdują się bocznice kolejowe, 
co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 
121/08, w którym czytamy: „Grunt, na którym usytuowana jest bocznica kolejowa, nie jest 
zwolniony z opłat z tytułu użytkowania wieczystego”.  

Ponadto, zwolnienia od opłat w przypadku podmiotów zarządzających infrastrukturą 
kolejową przewidziane zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych W myśl art. 7. 

ust 1 pkt 1a tej ustawy „zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące 

w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte 
pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania 
licencjonowanym przewoźnikom kolejowym (…)”. Tak więc ustawodawca uzależnił 
zwolnienie z podatków budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, w przypadku, 
gdy istnieje obowiązek ich udostępniania. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2014/10, 

„w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy mowa jest o zwolnieniu od podatku budowli 

wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca 
infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom 
kolejowym. Sformułowanie "zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania" 
należy rozumieć w ten sposób, że zarządca ma obowiązek jedynie pozostawania w gotowości 
do udostępniania budowli w każdym czasie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. 
Zwolnione od podatku są te budowle, których zarządca ma obowiązek ich udostępnienia, jeśli 
zwróci się o to właściwy podmiot. Czym innym jest być zobowiązanym do udostępniania 
budowli, a czym jest udostępniać budowle.” Ponadto, z przepisu tego wynika, 
że infrastruktura bocznicowa, z uwagi na to, że z ustawy o transporcie kolejowym nie wynika 
obowiązek jej udostępniania, nie kwalifikuje się pod opisywane zwolnienie. Jednocześnie 
wskazać należy, że wyjątek mogą stanowić elementy infrastruktury kolejowej, które pomimo 
ich usytuowana na bocznicy kolejowej podlegają obowiązkowi udostępniania np. w związku 
z tym, że zostały określone jako obiekty, do których zapewnienie dostępu jest niezbędne 
ze względu na brak alternatywy (wg doktryny essential facilities), co zostanie omówione 

szerzej w dalszej części uzasadnienia niniejszej decyzji. 

Odnosząc się do stwierdzenia PKP Cargo S.A., wyrażonego chociażby w piśmie z dnia 
22 maja 2012 r., jakoby posiadane przez Spółkę składniki majątkowe (m.in. układy torów, 
rampy, place, budowle i budynki) służące do obsługi przewozu rzeczy, a w szczególności 
doprzeładunku towarów, w oparciu o które PKP Cargo S.A. tworzy m.in. centra logistyczne, 
należą do bocznicy kolejowej, prywatnej infrastruktury służącej do przewozu rzeczy, warto 
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zauważyć, że w cytowanym wcześniej załączniku I do rozporządzenia 851/2006 wskazane 

zostało, że z katalogu infrastruktury kolejowej wyłączone są prywatne linie i prywatne 
bocznice kolejowe. W art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym określone zostało, 
że „z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa zwolnieni są zarządcy infrastruktury 
kolejowej, która jest wyłącznie użytkowana przez właścicieli do prowadzenia własnych 
przewozów towarowych (zarządcy prywatnej infrastruktury kolejowej)”. Z uwagi na to, 

że pojęcie prywatnej infrastruktury kolejowej nie zostało bliżej wyjaśnione w ustawie 
o transporcie kolejowym należy pomocniczo odwołać się do Dyrektywy 2001/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa, (Dz.U.UE.L.2001.75.21.). W art. 1, 

ust 3 pkt d wskazanej dyrektywy czytamy, że: „(…) infrastrukturę kolejową będącą 
własnością prywatną, która jest do wyłącznego użytku właściciela tej infrastruktury w celu 
wykonywania jego własnych przewozów towarowych”. Wobec powyższego trudno uznać, 
że twierdzenie PKP Cargo S.A., iż jest zarządcą prywatnej infrastruktury kolejowej, jest 
słuszne. Zarządzana przez Spółkę infrastruktura nie służy jej do wyłącznego wykonywania 

własnych przewozów towarowych przez PKP Cargo S.A., bo PKP Cargo S.A. jako 

przewoźnik transportuje towary należące do jej klientów w znacznie szerszym zakresie. 

Tak jak to zostało opisane wyżej, na podstawie art. 2 pkt 2, bocznie kolejowe wyłączone są 
spod działań regulacyjnych Prezesa UTK m.in. w zakresie obowiązku udostępniania 
infrastruktury kolejowej. Sytuacja taka jest jednak przejściowa, gdyż zgodnie z dyrektywą 

2012/34, gdzie w punkcie 12 preambuły czytamy „Z uwagi na to, że prywatne linie 
i bocznice, odgałęziające się od torów stacyjnych i szlakowych, takie jak bocznice i linie 
zakładowe, nie są częścią infrastruktury kolejowej w definicji niniejszej dyrektywy, zarządcy 

takich infrastruktur nie powinni podlegać obowiązkom nałożonym na zarządców 
infrastruktury kolejowej na mocy niniejszej dyrektywy. Należy jednak zagwarantować 
niedyskryminacyjny dostęp do takich linii i bocznic, niezależnie od tego, czyją są własnością, 
w przypadku gdy stanowią one tory dojazdowe do obiektów infrastruktury usługowej, które są 
niezbędne do świadczenia usług przewozowych oraz w przypadku gdy służą one lub mogą 
służyć więcej niż jednemu klientowi końcowemu”. Tak więc, bocznica ta będzie musiała 
podlegać niedyskryminującemu dostępowi po transpozycji tej dyrektywy do polskiego 

systemu prawnego, co powinno nastąpić do dnia 16 czerwca 2015 r. 

Prezes UTK badając wypełnianie przez PKP Cargo S.A. przesłanek ustawowych 
pozwalających na określenie Spółki mianem zarządcy części infrastruktury kolejowej ustalił 
ponadto, że PKP Cargo S.A. dokonuje również budowy i utrzymania posiadanej części 
infrastruktury oraz zarządza nieruchomościami wchodzącymi w jej skład. Tym samym 

wykonuje kolejne czynności związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową (PKP Cargo 

S.A. wskazuje to chociażby w piśmie z dnia 22 maja 2012 r.). W ramach swojej działalności 
Spółka buduje i modernizuje bowiem tory, towarzyszące im układy drogowe, place składowe 
oraz niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową oraz elektryczną.  

Mając na uwadze przedstawione wyżej interpretacje definicji: zarządca infrastruktury 
kolejowej, infrastruktura kolejowa i zarządzanie infrastrukturą kolejową, a także stan 
faktyczny ustalony w niniejszym postępowaniu Prezes UTK stwierdził, że PKP Cargo S.A. 

pełni funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej, w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy 

o transporcie kolejowym. PKP Cargo S.A. w ujęciu przedmiotowym posiada bowiem m.in. 
linie kolejowe, kolejowe stacje towarowe czy terminale kolejowe usytuowane na obszarze 

kolejowym, czyli składowe infrastruktury kolejowej. PKP Cargo S.A. dysponuje częścią 
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infrastruktury kolejowej i w ujęciu funkcjonalnym podejmuje czynności, które wchodzą 
w zakres zarządzania częścią infrastruktury kolejowej.  

Ponadto, w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Prezes UTK ustalił, 
że na dzień wydania niniejszej decyzji PKP Cargo S.A. było również i przede wszystkim 

przewoźnikiem kolejowym, w myśl art. 4 ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie 

z którym: przewoźnik kolejowy to przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje 
przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną. Uprawnienia Spółki do wykonywania 
przewozów kolejowych potwierdzają wydane przez Prezesa UTK licencje: na wykonywanie 

przewozów kolejowych rzeczy nr WPR/012/2003 z dnia 24 listopada 2003 r., 

na wykonywanie przewozów kolejowych osób nr WPO/056/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. 
oraz na udostępniane pojazdów trakcyjnych nr UPT/055/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. 

 

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o analizę zgromadzonego w niniejszym 

postępowaniu materiału dowodowego Prezes UTK ustalił, że PKP Cargo S.A. dopuściło 

się naruszenia art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, polegającego na łączeniu 

przez Spółkę działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym 

wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej.  

W pierwszej kolejności należy stwierdzić z całą stanowczością, że w przypadku PKP Cargo 
S.A. doszło do kumulatywnego i jednoczesnego wykonywania przez jeden podmiot dwóch 
funkcji: zarządcy części infrastruktury kolejowej, do której dostępu mogą domagać się 
wszyscy przewoźnicy kolejowi oraz przewoźnika kolejowego korzystającego z tej 

infrastruktury. Takie nałożenie się roli zarządzającego i przewoźnika stanowi zatem 
naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. W myśl tego przepisu zarządca nie 
jest uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych, z wyjątkiem wykonywania 
przewozów technologicznych dla własnych potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 4. Konstrukcja 

powyższego zapisu wskazuje, że zarządca infrastruktury nie jest uprawniony 
do jednoczesnego wykonywania przewozów kolejowych. Podkreślenia wymaga, że pomimo, 
iż z literalnego brzemienia tego przepisu wynika, że zarządca nie może wykonywać 
przewozów kolejowych, to zakaz ten rozciąga się także na sytuację odwrotną, taką jak ta, 
która stwierdzona została w niniejszym postępowaniu administracyjnym, gdy podmiot 
uprawniony do prowadzenia przewozów kolejowych rozpocznie działalność w zakresie 
zarządzania infrastrukturą kolejową. Zauważyć należy bowiem, że kolejność działalności 
podejmowanej przez określony podmiot, a więc ustalenie czy podmiot był najpierw zarządcą 
infrastruktury kolejowej, a następnie rozpoczął działalność przewoźnika czy też podmiot 
pierwotnie był przewoźnikiem kolejowym, a w dalszej kolejności stał się faktycznym 
zarządzającym częścią infrastruktury kolejowej, nie będzie miała znaczenia, dla stwierdzenia, 
że doszło do zachowania niezgodnego z przepisem art. 5 ust. 3 ustawy. Zawsze bowiem 

w takich przypadkach dojdzie do złamania ustanowionego w tym przepisie zakazu łączenia 
funkcji zarządcy i przewoźnika. Wskazany przepis jest odzwierciedleniem, przyjętego 
w polityce europejskiej z dziedziny transportu kolejowego, założenia, zgodnie z którym 
powierzenie funkcji zarządcy infrastruktury powinno nastąpić w stosunku do podmiotu 
niezależnego pod względem prawnym, organizacyjnym i w zakresie podejmowania decyzji, 
od któregokolwiek przewoźnika kolejowego, zaś wszystkie te trzy kryteria muszą być 
spełnione w sposób kumulatywny. Założenie takie znajduje potwierdzenie 

w rozstrzygnięciach przyjętych w dyrektywie 91/440/EWG, gdzie w art. 6 w ust. 1 jest wprost 

nakazany rozdział rachunkowości prowadzonej dla działalności polegającej na zarządzaniu 
infrastrukturą od tej dotyczącej transportowych usług kolejowych. Dalej w ust. 3 tego 
artykułu czytamy „Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby 
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funkcje wyznaczania równoważnego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury 

wymienionej w załączniku II były powierzane organom lub firmom, które same nie świadczą 
żadnych kolejowych usług transportowych.”  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie występują 
przesłanki do stwierdzenia, że od zakazu ustanowionego w art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie 

kolejowym mogą być zastosowane wyjątki z art. 5 ust. 4 tej ustawy, do których odsyła 
przytoczony przepis art. 5 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 4 ustawy, Prezes 

UTK, po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może, 
w drodze decyzji, zezwolić zarządcy na: 1) wykonywanie przewozu osób pod warunkiem 
prowadzenia odrębnej rachunkowości w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową oraz 
wykonywania przewozów kolejowych; 2) wykonywanie przewozu osób i rzeczy 

na wyodrębnionej organizacyjnie linii kolejowej bez wymagania prowadzenia odrębnej 
rachunkowości, o której mowa w pkt 1, pod warunkiem nieudostępniania tej linii 
przewoźnikom kolejowym. Wskazać należy natomiast, że decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 
4 ustawy nie została wydana przez Prezesa UTK w stosunku do PKP Cargo S.A., co pozwala 

na twierdzenie, że art. 5 ust. 3 ustawy będzie miał pełne zastosowanie w niniejszej sprawie.  

Ponadto, istotne jest, że takie pełnienie jednoczesnych funkcji przewoźnika kolejowego 
i zarządzającego infrastrukturą kolejową, stwierdzone w niniejszym postępowaniu wobec 
PKP Cargo S.A., powoduje zachwianie równowagi pomiędzy zarządzającym 
a przewoźnikami, która jest postulowana w powszechnie obowiązujących w Polsce 
i ustanowionych przez organy Unii Europejskiej przepisach prawnych z zakresu transportu 

kolejowego oraz rodzi wątpliwości co do zasad traktowania przez zarządcę infrastruktury 

wszystkich przewoźników kolejowych, korzystających lub zainteresowanych korzystaniem 
z infrastruktury. Szczególnie takie zagrożenie wystąpić może w przypadku przewoźnika, 
który posiada dominującą pozycję na danym rynku przewozów kolejowych, a będąca w jego 
zarządzie infrastruktura usługowa jest istotna dla prawidłowego wykonywania działalności 
przewozowej przez innych konkurujących z nim przewoźników. 

Ponadto, odnosząc się do aspektu, podnoszonego wielokrotnie przez PKP Cargo S.A., 
(chociażby w ostatecznym stanowisku złożonym przez Spółkę w piśmie z dnia 15 maja 
2013 r.), że fakt posiadania przez PKP Cargo S.A. majątku, który można zakwalifikować jako 
infrastrukturę kolejową przy jednoczesnym wykonywaniu przewozów kolejowych wynika 

z niezależnych od Spółki uwarunkowań historycznych, Prezes UTK pragnie wskazać, że 
okoliczność ta, jakkolwiek prawdziwa, nie jest przesłanka do stwierdzenia, że PKP Cargo 
S.A. nie pełni funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej, a tym samym, że nie narusza normy 
art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Jak zostało to wskazane wcześniej na podstawie 
art. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji PKP powstała spółka PKP S.A., 
która zgodnie z postanowieniami art. 14 i 15 tej ustawy utworzyła wyodrębnione z własnej 
struktury spółki przewozowe (art. 14) i spółkę PKP PLK do prowadzenia działalności 
w zakresie zarządzania liniami kolejowymi (art. 15). Zgodnie z art. 17 tej ustawy PKP S.A. 

wniosła do tych spółek „wkłady niepieniężne w postaci zespołu składników materialnych 
i niematerialnych wyodrębnionych z jej przedsiębiorstwa, niezbędnych do prowadzenia 
działalności w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 (…)”. Zatem, wejście 
w posiadanie przez PKP Cargo S.A. elementów infrastruktury było, w ocenie PKP Cargo 

S.A., od niej niezależne. Jednakże, sposób pozyskania tej infrastruktury nie zmienia 

stanowiska Prezesa UTK, że PKP Cargo S.A. zarządza częścią infrastruktury kolejowej. 

Dodatkowo uzyskanie tej infrastruktury kolejowej od PKP S.A. nie może mieć wpływu 
na stwierdzone przez Prezesa UTK w niniejszym postępowaniu naruszenie przez Spółkę art. 5 
ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, polegającego na łączeniu funkcji zarządcy 
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infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego, skoro takie naruszenie rzeczywiście 
miało miejsce. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 4 i 6 ustawy o transporcie kolejowym Prezes 

UTK, po przeprowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów z zakresu kolejnictwa, 

w przypadku stwierdzenia takiej takiego naruszenia, wydaje decyzje określającą zakres 

naruszenia oraz termin na jego usunięcie. Prezes UTK jest zatem zobowiązany wydać 
tą decyzję w każdej sytuacji, gdy takie naruszenie zostanie przez niego dostrzeżone bez 
względu na to jakie przyczyny spowodowały, że określony podmiot dopuścił się takiego 
naruszenia oraz czy takie naruszenie dokonane zostało umyślnie czy też nie.  

Zważywszy na stwierdzone powyżej naruszenie przez PKP Cargo S.A. art. 5 ust. 3 ustawy 
o transporcie kolejowym, Prezes UTK stoi na stanowisku, że sam fakt, że PKP Cargo S.A. 
wykonuje czynności związane z zarządzaniem infrastrukturą, a jednocześnie prowadzi 
działalność przewoźnika kolejowego może mieć wpływ na możliwość wywiązywania się 
przez PKP Cargo S.A. z ciążącego na zarządcach infrastruktury kolejowej obowiązku 
równoprawnego traktowania przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do infrastruktury 
kolejowej, w tym urządzeń związanych z obsługa pociągów, o czym mowa art. 29 ust. 1b 
i ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym.  

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: udostępnianie 
infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu przewoźnikowi kolejowemu trasy pociągu 
na liniach kolejowych oraz umożliwieniu mu korzystania z niezbędnej infrastruktury 
kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast ust. 2 tego artykułu stanowi, że: Zarządca jest 
obowiązany do udostępniania infrastruktury kolejowej na podstawie wniosków składanych 
zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras 

pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, o którym mowa w art. 32, 
zwanym dalej „regulaminem”, z zachowaniem zasady równego ich traktowania. Ze względu 
na fakt, że PKP Cargo S.A. jest jednocześnie podmiotem pełniącym funkcje zarządcy części 
infrastruktury kolejowej - co zostało wykazane w niniejszej decyzji - oraz przewoźnika 

kolejowego rzeczy powoduje to automatycznie, że w przypadku PKP Cargo S.A. zachowanie 
zasady równoprawnego traktowania przewoźników w procesie zapewnia dostępu 
do pozostającej w jego dyspozycji infrastruktury jest znacznie utrudnione. Dlatego też 
zarówno w ustawodawstwie krajowym jak i europejskim (m.in. wskazana wyżej dyrektywa 

91/440/EWG), postulowana jest zasada rozdziału funkcji zarządcy i przewoźnika, aby 
uniknąć w ten sposób konfliktu wewnętrznego u podmiotu, który jednocześnie jako zarządca 
ma obowiązek przestrzegania zasady równoprawnego traktowania przewoźników w zakresie 
dostępu do posiadanej przez niego infrastruktury kolejowej, a z drugiej strony jako jeden 

z przewoźników, który z tej infrastruktury korzysta, dbać musi o własne interesy majątkowe.  

Spółka w procesie przydzielania dostępu do infrastruktury przez nią zarządzanej kieruje się 
w pierwszej kolejności własnymi potrzebami przewozowymi, co jest uzasadnione 

w kontekście tego, że PKP Cargo S.A. jest przedsiębiorstwem, prowadzącym działalność 
głównie w zakresie przewozów kolejowych rzeczy, a w związku z tym musi działań na swoją 
korzyść. Rodzi to trudności w sytuacji, gdy Spółka jako zarządca infrastruktury kolejowej 

powinna dbać również o interesy innych przewoźników kolejowych, wiążące się 
z umożliwieniem im korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym zapewniania dostęp 
do urządzeń związanych z obsługą pociągu. Ten dysonans, wynikający z łącznego 
wykonywania funkcji zarządcy i przewoźnika przenosi się zatem na możliwość pełnej 
realizacji zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym. 

Tymczasem ustanowiony w art. 29 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym obowiązek 
udostępniania infrastruktury kolejowej z zachowaniem przy tym zasad równego traktowania 
przewoźników kolejowych przejawia się także w obowiązku zapewnienia dostępu 
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przewoźnikom kolejowym do urządzeń, określonych w części I ust. 2 pkt 4 załącznika do tej 
ustawy, tj. terminali kolejowych i stacji towarowych, związanych z obsługą pociągów.  

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 29 ust. 1a ustawy: Przewoźnicy kolejowi są 
uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej oraz dostępu na sieci 
kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, 
określonych w części I załącznika do ustawy. Z kolei w części I załącznika do ustawy 
zatytułowanej usługi, które mają być świadczone na rzecz przewoźników kolejowych 
czytamy: „1 Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmuje: 

1)  obsługę wniosku o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej; 

2)  prawo użytkowania przyznanej infrastruktury kolejowej; 

3)  korzystanie z rozjazdów i węzłów kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu 

pociągu po przyznanej trasie; 

4)  sterowanie ruchem pociągów, w tym sygnalizację, kontrolę, odprawianie i łączność 
oraz dostarczanie informacji o ruchu pociągów; 

5)  udostępnienie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla 
których została przyznana zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej; 

6)  udostępnienie urządzeń sieci trakcyjnej, jeżeli są one dostępne.” 

Natomiast, ukształtowanemu w powyżej cytowanym przepisie art. 29 ust. 1a ustawy 
o transporcie kolejowym prawa przewoźników do uzyskania minimalnego dostępu 
do infrastruktury kolejowej oraz dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych 
z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, określonych w części I załącznika 
do ustawy odpowiada ustanowiony w art. 29 ust. 1b wyżej przytoczonej ustawy obowiązek 
zapewnienia tego dostępu. W myśl bowiem zapisu tego artykułu Zarządca nie może odmówić 
dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także 
do zapewnienia tej obsługi, określonych w części I ust. 2 załącznika do ustawy, chyba że 
istnieją inne podmioty udostępniające te urządzenia i zapewniające obsługę na zasadach 
rynkowych. Część I załącznika do ustawy zatytułowana Usługi, które mają być świadczone na 
rzecz przewoźników kolejowych w ust. 2 stanowi, że Dostęp na sieci kolejowej do urządzeń 
związanych z obsługą pociągów, a także zapewnienie tej obsługi obejmujące korzystanie z: 

1) (uchylony); 

2) urządzeń zaopatrzenia w paliwo; 

3) stacji pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń; 

4) terminali kolejowych; 

5) stacji rozrządowych; 

6) torów i urządzeń do formowania składów pociągów; 

7) torów postojowych; 

8) obrządzania i innych udogodnień technicznych. 

Jednocześnie odnosząc się do, zawartego w ust. 2 części I załącznika do powyższej ustawy, 
sformułowania, że dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także zapewnienie 
tej obsługi obejmuje dostęp na sieci, niezbędnym jest przypomnienie pojęcia sieci kolejowej. 
Sieć kolejowa została zdefiniowana w art. 4 pkt 4) ustawy o transporcie kolejowym w sposób 
następujący: sieć kolejowa - układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali 
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kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia 
bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący własnością zarządcy infrastruktury 
lub zarządzany przez zarządcę infrastruktury. Wobec powyższego, można stwierdzić, 
że połączone na sieci kolejowej zarówno kolejowe stacje pasażerskie, jak również stacje 

towarowe i terminale kolejowe muszą być udostępniane, gdy infrastruktura ta jest niezbędna 
do świadczenia usług przewozowych oraz w przypadku, gdy służą one lub mogą służyć 
więcej niż jednemu klientowi końcowemu.  

Ponadto obowiązek udostępniania części infrastruktury kolejowej dzierżawionej od PKP S.A., 
znajdującej się w obrębie Małaszewicz, wskazany został także w umowie dzierżawy nr KPN 
1-612/26/2004 z dnia 20 września 2004 r. zawartej pomiędzy PKP S.A. jako 
wydzierżawiającym a PKP Cargo S.A. jako dzierżawcą. Znalazł on odzwierciedlenie 

w Regulaminie przejazdu licencjonowanych przewoźników kolejowych do punktów 
ładunkowych na terenie PKP Cargo S.A. Mazowiecko-Podlaskiego Zakładu Spółki, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 dyrektora PKP Cargo S.A. Mazowiecko-

Podlaskiego Zakładu Spółki z dnia 31 grudnia 2012 r., obejmującego swym zakresem także 
obszar Małaszewicze. W § 1 ust. 1 pkt 1 powyższego Regulaminu wskazano, że określa 
on warunki i tryb przejazdu do „punktów ładunkowych” usytuowanych na obszarze działania 
tego zakładu Spółki poprzez tory, układy torowe PKP Cargo S.A. użytkowanych m.in. 
na podstawie wskazanej wyżej umowy dzierżawy z PKP S.A. Ponadto, chociażby z § 9 ust. 1 
w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu korzystania przez licencjonowanych przewoźników 
kolejowych z budynków i budowli służących do obsługi przewozu rzeczy, położonych 
na terenie działania PKP Cargo S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki, stanowiącego 
załącznik do decyzji nr 1 z dnia 31 stycznia 2011 r. dyrektora tego zakładu Spółki oraz z § 5 
ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu korzystania przez licencjonowanych 

przewoźników kolejowych z budynków i budowli służących do obsługi przewozu rzeczy, 
usytuowanych na stacjach położonych na obszarze działania PKP Cargo S.A. Śląskiego 
Zakładu Spółki, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 z dnia 30 grudnia 2011 r. 
dyrektora tego zakładu Spółki, PKP Cargo S.A. w Regulaminach zobowiązała się 
do udostępniania składników majątku nieruchomego czyli budynków, budowli służących 

do obsługi przewozu rzeczy, do których PKP Cargo S.A. posiada tytuł prawny, 
a zlokalizowanych na obszarze działania danego zakładu Spółki, zgodnie z zawartymi 
umowami.  

Jednocześnie, należy wskazać, że wyłączenie powyżej wskazanego obowiązku udostępniania 

przewoźnikom kolejowym urządzeń związanych z obsługą pociągów, wynikającego z art. 29 
ust. 1b wyżej przytoczonej ustawy, następuje w przypadku, gdy istnieją inne podmioty 
udostępniające te urządzenia i zapewniające ich obsługę na zasadach rynkowych. Zatem, aby 

móc być zwolnionym z obowiązku w pierwszej kolejności należy ocenić czy element 
infrastruktury kolejowej wymieniony w części I ust. 2 załącznika ustawy o transporcie 
kolejowym , którego udostępnienia domaga się określony przewoźnik kolejowy, znajduje się 
w zarządzie innego podmiotu i ten element stanowi realną alternatywę dla infrastruktury 
o którą wnioskuje przewoźnik. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, zarządzający 
infrastrukturą kolejową nie będzie zobowiązany do zapewnienia dostępu do wnioskowanego 

elementu infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym. Oczywiście warunkiem 
niezbędnym jest, aby infrastruktura podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową 
spełniała oczekiwania przewoźnika kolejowego w zakresie umożliwienia mu realizacji jego 

usług przewozowych, zarówno od strony kolejowej, jak i dostępu dla innych środków 
transportu. Oznacza to, że dla zwolnienia zarządzającego infrastrukturą kolejową 

z obowiązku jej udostępnienia przewoźnikom kolejowym ważne jest nie tylko to, że istnieje 

inny podmiot pełniący takie funkcje na danym rynku zarządzania infrastrukturą kolejową, 
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ale także to, że udostępnia on element infrastruktury kolejowej spełniający takie wymagania, 

o jakie wnioskuje przewoźnik kolejowy oraz że jest odpowiedni pod względem 

funkcjonalnym i lokalizacyjnym. Powoływanie się zatem przez zarządzającego infrastrukturą 
na fakt udostępniania jakiegoś konkretnego elementu infrastruktury przez innego 
zarządzającego, przy rzeczywistej niemożliwości lub niedogodności dla przewoźnika 
kolejowego do korzystania z tego elementu u innego zarządzającego infrastrukturą, nie 
zwalnia z obowiązku wynikającego z art. 29 ust 1b ustawy o transporcie kolejowym. 
Obowiązek taki może być wyłączony, gdy istnieje alternatywna infrastruktura oferująca 
wymienione usługi na warunkach rynkowych. 

Takie stanowisko ustawodawca prezentuje również w § 12 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania 
z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274), zwanego dalej 

„rozporządzeniem w sprawie warunków dostępu”: Stawki jednostkowe opłat za usługi 
wymienione w części I ust. 2 oraz w części II załącznika do ustawy określane są na podstawie 
indywidualnej kalkulacji przez zarządcę, z tym że jeżeli dana usługa oferowana jest tylko 

przez jednego dostawcę, opłata za taką usługę nie może być większa od kosztu jej 
świadczenia, z uwzględnieniem marży zysku nieprzekraczającej 10 %. Tak więc, gdy 
na określonym rynku zarządzania infrastrukturą kolejową funkcjonuje więcej podmiotów, 
infrastruktura nie musi być udostępniania, a stawki jednostkowe za usługi mogą zostać 
określone na zasadach rynkowych. 

Podsumowując, przewoźnicy kolejowi uprawnieni są do minimalnego dostępu 
do infrastruktury kolejowej oraz do dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów 
(kolejowej infrastruktury usługowej), a zatem zarówno do torów dojazdowych do obiektów 
infrastruktury kolejowej, jak również do korzystania z tych obiektów. Zarządca infrastruktury 
kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym, zobowiązany jest 
natomiast do udostępniania posiadanych elementów infrastruktury na zasadach równego 
traktowania wszystkich przewoźników kolejowych. Obowiązek powyższy wygasa, tylko 

wtedy jeśli zarządca udowodni, że istnieje inny podmiot zarządzający elementem 
infrastruktury kolejowej, który może umożliwić świadczenie odpowiednich usług 
przewozowych. Ważne jest także, aby skorzystanie z elementu infrastruktury kolejowej było 
praktycznie możliwe biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne. Zatem, zarządca 
infrastruktury kolejowej otrzymując wniosek przewoźnika o zapewnienie dostępu 
do określonego elementu infrastruktury kolejowej, którą posiada, w celu ewentualnego 
zwolnienia się z obowiązku jej udostępnienia, powinien w sposób rzetelny i kompleksowy, 
z uwzględnieniem potrzeb danego przewoźnika, związanych z celem, jakiemu służyć miałoby 
dane udostępnienie tej infrastruktury usługowej, ocenić czy możliwe jest skorzystanie przez 
tego przewoźnika z usług innego zarządcy infrastruktury kolejowej. Oczywiście niezbędne 
jest poinformowanie o tym w formie pisemnej zainteresowanego, ze wskazaniem 

uzasadnienia, dla którego infrastruktura wymieniona w Części I ust. 2 załącznika do ustawy 
o transporcie kolejowym może być w tym przypadku nie udostępniona oraz wskazanie realnej 
alternatywy w innych obiektach. Ponadto, w tym miejscu należy dodać, że zgodnie z § 19 

ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu „Zarządca jest obowiązany załączyć 
do regulaminu albo odrębnie udostępnić przewoźnikowi wykaz punktów ekspedycyjnych, 
odległości pomiędzy nimi (...). Tak więc zarządca infrastruktury kolejowej, który posiada 
w swoim zarządzie infrastrukturę usługową oprócz opublikowania Regulaminu 
o odpowiedniej treści i przy zachowaniu zasad równego traktowania wszystkich 

przewoźników jest zobowiązany również do udostępnienia przewoźnikom informacji o tej 
infrastrukturze usługowej. 
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Dodatkowo należy wskazać, że przepisy art. 29 ust. 1 b i ust. 2 ustawy o transporcie 
kolejowym, określające obowiązek udostępniania przewoźnikom kolejowym infrastruktury 
kolejowej na niedyskryminujących zasadach, a także zapewnienia dostępu do urządzeń 
obsługi pociągu, mogłyby być wyłączone od stosowania w przypadku ziszczenia się 
któregokolwiek z przesłanek wskazanych art. 36 ustawy o transporcie kolejowym. W myśl 
tego artykułu: przepisów art. 29-35 nie stosuje się do infrastruktury kolejowej: 

1)  przeznaczonej wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika 
kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym 
przewoźnikom; 
2)  przeznaczonej do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie 
dla jego własnych potrzeb; 
3)  obejmującej linie kolejowe o szerokości torów innej niż 1.435 mm. 

Ponadto należy również wskazać na doktrynę essential facilities, która ma zastosowanie 
w zakresie prawa konkurencji w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo (zazwyczaj naturalny 

monopolista), posiadające ogromną władzę rynkową blokuje dostęp konkurentów do rynku 
innym podmiotom (tzw. bottleneck). Założenia tej doktryny przewidują wydzielenie 
z infrastruktury kolejowej urządzeń kluczowych, których wybudowanie na nowo jest 
praktycznie niemożliwe lub niezwykle drogie, co stanowi barierę wejścia na rynek nowych 
przedsiębiorstw. Udostępnienie tej infrastruktury na konkurencyjnych warunkach powoduje 

obniżenie cen i zwiększenie konkurencyjności oferty. Podsumowując, teoria ta zakłada, 
że przedsiębiorstwo znajdujące się w pozycji dominującej musi udostępnić infrastrukturę 
kluczową konkurentom, z uwagi na brak możliwości powielenia urządzeń, ich kluczowości 
dla rozwoju konkurencji oraz braku alternatywy.  

W tym miejscu, Prezes UTK pragnie ponadto podnieść, że zapewnienie przewoźnikom 
kolejowym dostępu do infrastruktury usługowej, będącej w zarządzie PKP Cargo S.A.  

jest istotne również w aspekcie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju transportu 
kolejowego rzeczy. Zauważyć należy bowiem, że kolejowy transport rzeczy zmaga się 
ze znaczną konkurencją ze strony transportu kołowego. Stąd, dalszy rozwój i adaptacja 

transportu kolejowego rzeczy do dynamicznie rozwijającego się rynku przewozów 
towarowych, wymaga nie tylko rozwoju centrów logistycznych, szczególnie intermodalnych, 
ale także nieskrępowanego i niedyskryminującego dostępu wszystkich towarowych 
przewoźników kolejowych do istniejącej i nowo powstającej infrastruktury kolejowej. 
Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzą regulacje, zawarte w ustawie o transporcie 
kolejowym, które wprowadzają zapisy dotyczące niedyskryminującego dostępu 
przewoźników kolejowych do całej infrastruktury kolejowej. Także definicje wprowadzone 
art. 4 tej ustawy jasno określają stanowisko ustawodawcy w tej kwestii, ograniczając 
wyłączenia spod tej zasady jedynie do bocznic kolejowych, na których zakres dopuszczonych 
czynności sprowadza się do tych, które nie wpływają na konkurencje w zakresie przewozów 
towarowych.  

Ponadto, wskazać należy, że zasady podziału majątku PKP S.A., jaki nastąpił w wyniku 

ustawy o komercjalizacji PKP S.A., na skutek zachodzących zmian na rynku transportu 

kolejowego zdezaktualizowały się i wymagają korekt dostosowujących funkcjonowanie PKP 
Cargo S.A. do aktualnej sytuacji rynkowej i prawnej. Zauważyć należy bowiem, że w dacie 
przekazywania przez PKP S.A. spółce zależnej PKP Cargo S.A. składników majątkowych, 

będących elementami infrastruktury kolejowej, co miało miejsce jak wspomniano już 
wcześniej w 2001 r., rynek przewozu towarów koleją nie był tak rozbudowany 
i konkurencyjny jak to ma miejsce obecnie. Od czasu przekazania PKP Cargo S.A. 

infrastruktury usługowej pojawiają się nowe podmioty, które świadczą usługi kolejowego 
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przewozu rzeczy i są one zainteresowane korzystaniem z wielu obiektów, będących 
w posiadaniu PKP Cargo S.A. W tej sytuacji one także powinny mieć zapewniony dostęp 
do niezbędnej w tym celu infrastruktury.  

Podsumowując, Prezes UTK na podstawie analizy zgromadzonego w niniejszym 

postępowaniu materiału dowodowego ustalił, że PKP Cargo S.A. dopuściło się naruszenia 
przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, polegającego na łączeniu przez PKP 

Cargo S.A. działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem 
funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej. Jednocześnie połączenie tych funkcji 
może wpływać na niemożliwość pełnej realizacji obowiązków nałożonych na zarządcę 
infrastruktury kolejowej w zakresie zapewnienia przewoźnikom kolejowym dostępu do tej 
infrastruktury kolejowej na niedyskryminujących zasadach, w tym do urządzeń obsługi 
pociągu, wynikających z art. 29 ust. 1b i ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym.  

W wykonaniu niniejszej decyzji PKP Cargo S.A. zobowiązane jest do usunięcia stanu 

niezgodności z obowiązującym stanem prawnym, poprzez podjęcie działań zapewniających 
rozdzielenie funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego, pełnionej 
dotychczas w ramach jednego podmiotu. Należy podkreślić, że PKP Cargo S.A. z własnej 
inicjatywy podjęło już działania mające na celu zmianę zagospodarowania nieruchomości, 
wchodzących w skład posiadanej przez Spółkę infrastruktury kolejowej. PKP Cargo S.A. 

w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. poinformowała Prezesa UTK, że nadal intensyfikuje 

działania zmierzające do zmniejszenia liczby dzierżawionych punktów (z 78 do 56 punktów) 
poprzez przekazanie ich właścicielowi, tj. PKP S.A. Ponadto, Spółka zawiadomiła Prezesa 
UTK, że Zarząd PKP Cargo S.A. podjął uchwałę, która zakłada przekazanie części majątku 
stanowiącego „punkty ładunkowe”, do których Spółka posiada tytuł własności, będące 
w użytkowaniu wieczystym oraz dzierżawione na podstawie umowy D73-KN-3/12 (oraz 

jeden punkt dzierżawiony na podstawie D-74-KN-3/12) spółce zależnej PKP Cargo LOK jako 
podmiotu dedykowanego do gospodarowania nimi w ramach grupy PKP Cargo. Według 
deklaracji PKP Cargo S.A., zawartej w tym piśmie, w pozostałej części majątek z umowy 

D73-KN-3/12 zostanie przeniesiony do umowy dzierżawy nr D-74-KN-3/12 i będą to 
składniki majątku, których nie są wykonywane czynności ładunkowe i pełnią one jedynie 
funkcje pomocnicze w procesie przewozowym, a tym samym nie stanowią elementów 

majątku, które można zakwalifikować jako punkty ładunkowe. Jak wyjaśniła dalej Spółka 
do spółek zależnych (tj. Centrum Logistyczne Małaszewicze, Centrum Logistyczne Medyka - 
Żurawica, CARGOSPED) zostanie natomiast przekazany majątek, którym dotychczas te 

podmioty władały na podstawie umów poddzierżawy zawartych z PKP Cargo S.A., w drodze 

cesji stosownych umów dzierżawy z PKP S.A. W wykonaniu wspomnianej wyżej uchwały 
PKP Cargo S.A. wystosowało pisma do PKP S.A. z prośbą o wyrażenie zgody na cesje umów 
w opisanym zakresie. W odniesieniu do części przedmiotu umowy D73-KN-3/12, która nie 
obejmuje „punktów ładunkowych” (budynki biurowe, wagi wagonowe, tory wagowe, 

odstawcze, oświetlenie, itp.), PKP Cargo S.A. wystąpiło do PKP S.A. o przeniesienie majątku 
do umowy D-74-3/12. Spółka obecnie oczekuje na odpowiedź właściciela majątku 
w powyższym zakresie. Natomiast w odniesieniu do obiektu w Małaszewiczach, Spółka 
w tym samym piśmie poinformowała, że PKP S.A. przygotowuje obecnie roboczy 
harmonogram prac mających na celu wykonanie Sprawozdania z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie podziału pomiędzy PKP Cargo S.A. i PKP PLK składników majtku trwałego 
rejonu przeładunkowego Małaszewicze. W tym miejscu Prezes UTK pragnie podkreślić, 
że aprobuje aktualnie prowadzone przez Spółkę działania oraz te które PKP Cargo S.A., 
zgodnie z deklaracją zawartą w piśmie z dnia 15 maja 2013 r., zamierza wykonać.  



 Strona 43 z 47 

 
Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

tel. (22) 630-18-45, faks (22) 630-18-90, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl 

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na zmiany, które cały czas mają miejsce w regulacjach Unii 

Europejskiej. Na przykład Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 

21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 

(Dz. U. UE L 343/32), zwana dalej dyrektywą 2012/34. wskazuje na konieczność 
udostępnienia na niedyskryminujących warunkach także przejazdu przez prywatne bocznice 

kolejowe niezależnie od tego kto jest ich właścicielem, o ile mogą być one niezbędne dla 

innych uczestników rynku. Zachodzące zmiany są procesem ciągłym i rozłożonym w czasie. 

Przykładowo transpozycja, m.in. wyżej wymienionego zapisu dyrektywy 2012/34/UE 

do prawa polskiego musi nastąpić najpóźniej do dnia 16 czerwca 2015 r. W związku 
z powyższym, tak ważne jest aby PKP Cargo S.A. dokonało takich zmian organizacyjnych, 
które nie tylko spowodują rozdzielenie funkcji zarządcy i przewoźnika kolejowego, ale także 
zapewnią udostępnianie infrastruktury kolejowym przedsiębiorstwom kolejowym, 
konkurencyjnym do PKP Cargo S.A. na niedyskryminujących zasadach. Zaobserwować 
można, że w obecnym czasie spółki wydzielone z PKP S.A. wprowadzają zmiany w stanie 
majątku, którym dysponują. Taka sytuacja ma także miejsce w przypadku PKP Cargo S.A., 
gdyż na przestrzeni ostatnich trzech lat ilość posiadanych przez PKP Cargo S.A. „punktów 
ładunkowych” zmniejszyła się kilkukrotnie (z ponad 1000 do 78). Ponadto, część 
infrastruktury zostało poddzierżawionej spółkom zależnym od PKP Cargo S.A., nie będących 
przewoźnikami kolejowymi.  
 

Na zakończenie wskazać należy, że Prezes UTK dokonał wszechstronnej oceny materiału 
dowodowego zebranego w aktach sprawy, a także odniósł się do wszystkich wniosków 
i zarzutów podnoszonych przez Strony w toku postępowania, z wyjątkiem tych, które w jego 
ocenie, nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. 
Natomiast, warto w tym miejscu odnieść się jeszcze do wniosku PKP Cargo S.A. o umorzenie 
przedmiotowego postępowania, zawartego w pismach z dnia 22 maja 2012 r. i z dnia 15 maja 
2013 r. Należy zdecydowanie przyjąć, że mając na uwadze stwierdzone w niniejszym 
postępowaniu naruszenie przepisu z zakresu kolejnictwa, tj. art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie 

kolejowym, których dopuściła się Spółka, powyższy wniosek PKP Cargo S.A. nie zasługuje 
na uwzględnienie. W myśl bowiem art. 13 ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym w 

przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa 
Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia 
nieprawidłowości. Zapis taki oznacza, że Prezes UTK, w razie stwierdzenia w prowadzonym 

postępowaniu naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa, jakich 
dopuściła się strona postępowania, wydaje decyzję, określoną w art. 13 ust. 6 przywołanej 
ustawy, która będzie wówczas decyzją rozstrzygającą sprawę merytorycznie, poprzez 
orzeczenie co do istoty, iż nastąpiło naruszenie przepisów, decyzji, lub postanowień z zakresu 
kolejnictwa. Przenosząc powyższe rozważanie na grunt niniejszego postępowania, należy 
wskazać, że Prezes UTK po wnikliwej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego 
ustalił, że Spółka dopuściła się naruszenia art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, 

a w związku z tym Prezes UTK obowiązany był do wydania przedmiotowej decyzji. 
Natomiast umorzenie postępowania, o które wnioskuje PKP Cargo S.A. teoretycznie możliwe 
byłoby tylko na podstawie art. 105 k.p.a., który jednak nie ma zastosowania w niniejszej 
sprawie. Artykuł 105 § 1 k.p.a. stanowi, że: gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało 
się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję 
o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Natomiast jak zostało to 

wykazane w niniejszej decyzji, PKP Cargo S.A. dopuściło się naruszenia wskazanego w 
sentencji niniejszej decyzji, przez co o bezprzedmiotowości tego postępowania w całości lub 
części nie może być mowy. Ponadto, należy wskazać, że w przedmiotowym postępowaniu nie 
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wystąpiła inna okoliczność, wskazana w art. 105 § 2 k.p.a., która dawałaby podstawy do 
umorzenia postępowania w sprawie, gdyż zostało ono wszczęte z urzędu, a nie na wniosek 

strony. Reasumując, wniosek PKP Cargo S.A. o umorzenie niniejszego postępowania, jako 
bezzasadny nie mógł zostać uwzględniony, z uwagi na stwierdzone w przedmiotowej decyzji 
naruszenie przepisu z zakresu kolejnictwa, opisane szczegółowo w niniejszej decyzji, którego 
dopuściła się Spółka, a także wobec braku w niniejszym postępowaniu przesłanek 

do umorzenia tego postępowania określonych w art. 105 k.p.a. 
 

II. Wyznaczenie terminu na usunięcie nieprawidłowości wskazanej w punkcie 

I sentencji niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Prezes UTK zobowiązuje PKP Cargo S.A., aby w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. usunęła 
naruszenie. przepisu z zakresu kolejnictwa tj. art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, 

polegające na łączeniu przez PKP Cargo S.A. działalności w zakresie przewozów kolejowych 
z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej (pkt I 
sentencji niniejszej decyzji).  

W ocenie Prezesa UTK termin ten jest wystarczający, aby PKP Cargo S.A. dokonało 
w obrębie swojego przedsiębiorstwa odpowiednich zmian strukturalnych, skutkujących 
prowadzeniem przewozów kolejowych i pełnieniem funkcji zarządzającego infrastrukturą 
usługową przez odrębne podmioty albo zrezygnowało z dzierżawy infrastruktury kluczowej 
dla prowadzenia ruchu pociągów na rzecz zarządcy infrastruktury udostepniającego 
infrastrukturę kolejową na niedyskryminujących zasadach, lub też podjęto inne działania, 
które doprowadzą do stanu, którym PKP Cargo S.A. nie będzie dopuszczała się 
stwierdzonego naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa.  

W tym miejscu wskazać należy, że termin wyznaczony Spółce na usuniecie 
nieprawidłowości, polegającej na wykonywaniu przez jeden podmiot - PKP Cargo S.A. 

jednoczesnej funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego, jest 

wystarczający również z uwagi na rozpoczęcie przez Spółkę z własnej inicjatywy działań 
mających na celu zmianę zagospodarowania nieruchomości, wchodzących w skład 
infrastruktury kolejowej Spółki. PKP Cargo S.A. w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. 

poinformowała Prezes UTK o czynnościach podjętych w tym zakresie przez Spółkę oraz 
działaniach, które planuje w najbliższym czasie wykonać. W ocenie Prezesa UTK, takie 
czynności jeśli zostaną wykonane zgodnie z opisanymi w tym piśmie założeniami mogą 
doprowadzić do usunięcia stanu niezgodności z obowiązującym stanem prawnym, który 
został stwierdzony w niniejszej decyzji. Zatem, zasadność terminu wyznaczonego PKP Cargo 
S.A. w celu usunięcia naruszenia art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowymi, jest 

podyktowana również tym, że od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji Spółka nie 
rozpocznie dopiero procesu usuwania stwierdzonej w sentencji niniejszej decyzji 

nieprawidłowości, a jedynie będzie kontynuować podjęte już w tym zakresie pierwsze 
czynności naprawcze.  

Ponadto, wskazać należy, że PKP Cargo S.A. w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. również 
zadeklarowało, że dołoży wszelkich starań, aby działania zmierzające do zakończenia zmian 
strukturalno-organizacyjnych w zakresie zarządzanego przez Spółkę majątku do 31 grudnia 

2013 r. Spółka w ww. piśmie wskazała, że termin jest podyktowany koniecznością 
opracowania wykazu majątku przeznaczonego do przeniesienia, uzyskania odpowiednich 
zgód korporacyjnych wewnątrz grupy PKP Cargo S.A., jak również cesje umów dzierżawy 
ze strony PKP S.A. oraz zgody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zakresie rozporządzenia majątkiem nieruchomym przekraczającym wartość 50 tys. euro. 
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Natomiast w odniesieniu do wykonania Sprawozdania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

podziału pomiędzy PKP Cargo S.A. i PKP PLK składników majątku trwałego rejonu 
przeładunkowego Małaszewicze, należy wskazać, że planowane wykonanie podzielone 

zostało na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu, zgodnie z informacją przekazaną przez 

PKP Cargo S.A. w piśmie z dnia 15 maja 2013 r., planowana jest na wrzesień 2013 r., 
zaś drugiego etapu na koniec 2013 r. W świetle powyższych deklaracji, złożonych przez same 
PKP Cargo S.A., stwierdzić należy, że długość terminu wyznaczone na usuniecie 

nieprawidłowości wskazanych w sentencji przedmiotowej decyzji jest wystarczająca. 
Ponadto, termin ten jawi się jako realny tzn. PKP Cargo S.A. ma rzeczywistą możliwość 
realizacji nałożonego na nią w pkt II sentencji niniejszej decyzji obowiązku wyeliminowania 

naruszenia art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, jaki został stwierdzony w toku 
przedmiotowego postępowania.  

Dlatego też należy podnieść, że przy określeniu terminu do 31 grudnia 2013 r., Prezes UTK, 

wziął pod uwagę realną możliwość wprowadzenia zmian mających na celu likwidację stanu 
niezgodności z obowiązującym stanem prawnym. W ocenie Prezesa UTK, ze względów 
prawnych czy technicznych, nie jest konieczny dłuższy niż wskazany w sentencji decyzji, 
okresu na usunięcie stwierdzonych w niej nieprawidłowości. Ponadto, wyznaczając termin 
na usunięcie naruszeń wskazanych w decyzji, Prezes UTK kierował się potrzebą jak 
najszybszego zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku transportu kolejowego, 
przejawiającego się w konieczności przestrzegania ustanowionego w powszechnie 

obowiązujących w Polsce przepisach z zakresu kolejnictwa i postulowanego w polityce Unii 

Europejskiej kryterium niezależności prawnej i organizacyjnej pomiędzy podmiotami 
wykonującymi przewozy kolejowe, a podmiotem zarządzającym częścią infrastruktury 
kolejowej. 

III. Nadanie niniejszej Decyzji w całości rygoru natychmiastowej wykonalności 

ze względu na interes społeczny.  

Przedmiotowej decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa,  
na podstawie art. 13 ust 6a ustawy o transporcie kolejowym, nadano w całości rygor 
natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny. 

Prezes UTK, jako organ regulacyjny transportu kolejowego, nadając zaskarżonej decyzji 
w całości rygor natychmiastowej wykonalności kierował się przede wszystkim realizacją 
interesu społecznego, przejawiającego się w konieczności natychmiastowej realizacji przez 
PKP Cargo S.A. postulatu odrębności przewoźników kolejowych od zarządzających 
infrastrukturą kolejową. Prezes UTK, jako organ regulacyjny, ma bowiem za zadanie dbać 
o prawidłowy, niezakłócony i szybko postępujący rozwój gałęzi przewozów kolejowych 
rzeczy. Natychmiastowe rozpoczęcie przez PKP Cargo S.A. działań mających na celu 
zaprzestanie naruszania przepisów prawa z zakresu kolejnictwa, pomimo, iż decyzja niniejsza 
nie jest decyzją ostateczną, jest pożądane społecznie. W interesie społecznym jest 
zaprzestanie jednoczesnego pełnienia funkcji zarządzającego częścią infrastruktury kolejowej 
i wykonywania przewóz kolejowych, w związku z prawnym zakazem łącznego prowadzenia 
takich działalności, która umożliwi dopiero PKP Cargo S.A. występującego jako zarządca 
infrastruktury kolejowej wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia przewoźnikom 
kolejowym dostępu do zarządzanej przez nią infrastruktury kolejowej 

na niedyskryminujących zasadach. 

Ponadto, należy wskazać, że Prezes UTK jest zobowiązany na mocy art. 7 Kpa 
do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do załatwienia sprawy, mając na względzie 
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interes społeczny. Jako organ administracji publicznej, realizuje interes zbiorowy i działa 
w jego imieniu. Nadto, ustawa o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie w sprawie 

warunków dostępu, przywołane w niniejszej decyzji, są uregulowaniami o charakterze 

publicznoprawnym, zatem ich przepisy mają za zadanie chronić przed naruszeniami interesu 
publicznego, którym w tym przypadku jest interes przewoźników kolejowych. Zgodnie 
z przyjętą w orzecznictwie tezą, naruszenie tego interesu ma miejsce wtedy, gdy skutki 

działań sprzecznych z przepisami prawa dotykają szerszy krąg uczestników rynku, albo gdy 
działania te wywołują na rynku niekorzystne zjawiska. Zatem u podstaw nadania decyzji 

natychmiastowej wykonalności leży troska organu regulacyjnego o zapewnienie właściwego 
funkcjonowania rynku kolejowego i ochrona praw uczestników tego rynku.  

W opinii Prezesa UTK, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności realizację decyzji 

i pozwoli na rozdzielenie funkcji zarządzającego infrastrukturą kolejową i wykonywania 
przewozów kolejowych, tym samym wpłynie na przejrzystość stosunków Spółki, 
występującej obecnie w podwójnej roli zarządzającego infrastrukturą kolejową 
i przewoźnika, a przewoźnikami rzeczy innymi niż PKP Cargo S.A. Ponadto, należy zwrócić 
uwagę, że nienadanie zaskarżonej decyzji w całości rygoru oznaczałoby, że do momentu 
wydania decyzji, kończącej postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w razie 
złożenia takiego wniosku przez którąkolwiek ze Stron przedmiotowego postępowania, PKP 
Cargo S.A. nie musiałoby wykonać niniejszej decyzji. W praktyce oznaczać mogłoby to, 
że Spółka od dnia wydania niniejszej decyzji do dnia wydania orzeczenia z wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy nie poczyniłaby żadnych starań zmierzających do usunięcia 
stwierdzonych w niniejszej decyzji nieprawidłowości, co przy rozległości koniecznych 
do wprowadzenia zmian i ich dużym znaczeniu społecznym, byłoby niesłuszne z punktu 
widzenia funkcjonowania rynku transportu kolejowego. Dla dobra całego rynku kolejowego 
pożądane jest bowiem, aby na tym rynku nie istniał podmiot, który prowadzi jednocześnie 
podwójną działalność przewoźnika kolejowego, który jest uprawniony razem z innymi 
przewoźnika na równych zasadach do dostępu do infrastruktury, będącej w posiadaniu 
zarządcy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej, którego działania, zgodnie z zamierzeniami 

ustawodawcy, koncentrować powinny się na świadczeniu tym przewoźnikom usług 
w zakresie dostępu do zarządzanej przez niego infrastruktury i innych usług z tym 
związanych.  

Biorąc pod uwagę doniosłość naruszeń wskazanych w sentencji niniejszej decyzji, 

odnoszących się do sfery niezależnego wykonywania funkcji zarządzającego infrastrukturą 
kolejową od prowadzenia działalności w zakresie przewozów kolejowych rzeczy, których 
usunięcie leży w interesie społecznym, Prezes UTK uznał za konieczne nadanie niniejszej 

decyzji w całości rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie: 

Od niniejszej Decyzji Stronom nie przysługuje odwołanie. Jednakże Strona niezadowolona 
z Decyzji może zwrócić się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w terminie 14 dni od dnia niniejszej doręczenia Decyzji (art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 
k.p.a.).  

 

 

 

 


