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              Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. 

 

 
Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego 
Krzysztof Dyl 

 

 

                    DRRK-WR-912/45/12 
 

 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 
ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

 

 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o transporcie kolejowym” , w związku z art. 14 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym oraz 
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, działając z urzędu 
w postępowaniu administracyjnym mającym na celu ustalenie czy zawarty przez zarządcę 
infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego 
dalej „PKP PLK S.A.”, ,,Zarządcą” lub ,,Stroną”) w Regulaminie przydzielania tras pociągów 
i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników 
kolejowych na rozkład jazdy 2012/13 (zwanym dalej „Regulaminem 2012/13”) sposób 
ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej jest kompletny i przejrzysty, 

 

I.  stwierdzam naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa tj.:  

art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym w związku z § 19 ust. 2 pkt 14 
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, poprzez opracowanie Regulaminu 2012/13 
w taki sposób, Ŝe przewoźnicy kolejowi nie uzyskali informacji o sposobie ustalania 
opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w zakresie dotyczącym metody 
kalkulacji stawek oraz wszelkich parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość 
ponoszonych przez przewoźników opłat, jak równieŜ rekompensat przyznawanych 
przewoźnikom kolejowym, które wpływają na wysokość naliczanych im opłat, w tym 
rekompensat przyznawanych w przypadku występowania utrudnień na sieci Zarządcy 
wynikaj ących z prowadzonych przez niego prac remontowo-modernizacyjnych; 
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II.   wyznaczam termin 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Decyzji na usunięcie 
nieprawidłowości wskazanych w punkcie I sentencji Decyzji; 

III. nadaje niniejszej Decyzji w całości rygor natychmiastowej wykonalności, 
mając na względzie interes społeczny.  

 

UZASADNIENIE 

W dniu 8 listopada 2012 r. do Urzędu Transportu Kolejowego (zwanego dalej UTK) wpłynęła 
skarga przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o. (zwanego dalej równieŜ 
„Przewoźnikiem” lub „SkarŜącym”), zawarta w piśmie z dnia 5 listopada 2012 o sygn. PBZ-
073-14/12/DW (zwana dalej „Skargą”), w sprawie niewłaściwego dostosowania się PKP PLK 
S.A. do dyspozycji przepisu art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym poprzez 
niezamieszczenie w Regulaminie 2012/13 oraz w projekcie Regulaminu 2013/14 informacji 
o metodzie kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury oraz o wszelkich parametrach, 
które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat.  

Pismem z dnia 8 listopada 2012 r. o sygn. DRRK-WR-912-45.2/JB/2011 Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego (zwany dalej Prezesem UTK), działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 
k.p.a. oraz art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie 
kolejowym, zawiadomił PKP PLK S.A. o wszczęciu z urzędu postępowania 
administracyjnego mającego na celu ustalenie czy zawarty przez Zarządcę w Regulaminie 
2012/13 sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej jest kompletny 
i przejrzysty. Ponadto poinformowano Stronę, Ŝe do akt postępowania dołączona została 
skarga Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Jednocześnie zawiadomiono PKP PLK S.A., 
Ŝe zgodnie z art. 73 i art. 10 § 1 k.p.a., jako strona postępowania moŜe w kaŜdym stadium 
postępowania przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy, a takŜe składać 
oświadczenia i stanowiska w sprawie oraz wypowiadać się co do zebranych materiałów 
i zgłoszonych Ŝądań.  

Następnie, pismem z dnia 8 listopada 2012 r. o sygn. DRRK-WR-912/45.3/JB/2012 
Prezes UTK poinformował Przewoźnika o wszczęciu z urzędu wobec PKP PLK S.A. 
przedmiotowego postępowania administracyjnego oraz o dołączeniu do jego akt Skargi, 
która stanowiła materiał dowodowy w sprawie, podlegający rozpatrzeniu przez Prezesa UTK 
w toku prowadzonego postępowania. 

Pismem z dnia 21 listopada 2012 r. o sygn. DRRK-WR-912/45.4/JB/2012 Prezes UTK, 
działając na podstawie art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., zawiadomił Stronę, Ŝe moŜe skorzystać 
z uprawnień przewidzianych we wskazanych przepisach prawa w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 28 listopada 2012 r. Strona nie zajęła stanowiska w wyznaczonym terminie.  

W dniu 26 listopada 2012 r. ustanowiony przez PKP PLK S.A. pełnomocnik, po okazaniu 
dokumentu toŜsamości i przedstawieniu pełnomocnictwa, przeglądał materiał dowodowy 
zgromadzony w przedmiotowym postępowaniu. Do akt postępowania dołączona została 
notatka słuŜbowa z udostępnienia w siedzibie UTK akt sprawy nr DRRK-WR-912/45/2012 
oraz poświadczone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo do reprezentowania Strony 
w toku postępowania.  

Ponadto, do materiału dowodowego niniejszego postępowania załączony został 
wydrukowany ze strony internetowej Zarządcy Regulamin 2012/13 oraz kopia Decyzji 
Prezesa UTK nr DRRK-WKL-9110-13/12 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zatwierdzającej stawki 
jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp 
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na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych, 
o których mowa w art. 33 ust. 2-6 i ust. 11, art. 34 ustawy oraz przepisach wydanych 
na podstawie art. 35 ustawy o transporcie kolejowym, zarządcy infrastruktury kolejowej PKP 
PLK S.A. na rozkład jazdy pociągów 2012/13, obowiązujący od dnia 9 grudnia 2012 r., 
wyszczególnione w Załączniku do tej decyzji, zwanej dalej „decyzją zatwierdzającą stawki”.  

Prezes UTK po rozpatrzeniu niniejszej sprawy zwaŜył, 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 5 lit. a i b wyŜej wymienionej ustawy stanowi, 
Ŝe do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, naleŜy 
m.in. rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących: regulaminu, o którym 
mowa w art. 32 ustawy o transporcie kolejowym oraz przydzielania tras pociągów i opłat 
za korzystanie z infrastruktury kolejowej. 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 powyŜsze kompetencje ustawowe i zawarte przez Przewoźnika 
w Skardze informacje o nieprawidłowościach w postaci niezamieszczenia w Regulaminie 
2012/13 danych o metodzie kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury oraz o wszelkich 
parametrach, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat, 
Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec zarządcy infrastruktury 
kolejowej PKP PLK S.A. Przedmiotem postępowania było wyjaśnienie czy zawarty przez 
Zarządcę w Regulaminie 2012/13 sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej jest kompletny i przejrzysty. 

Ponadto, w myśl art. 14 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym do postępowań 
przed Prezesem UTK stosuje się (z zastrzeŜeniem ust. 5 i 6 tejŜe ustawy) przepisy k.p.a. 
Artykuł 104 § 1 k.p.a. stanowi, Ŝe 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 moŜe 
z urzędu nadać decyzji w całości rygor natychmiastowej wykonalności, jeŜeli wymaga tego 
interes społeczny (art. 13 ust. 6a ustawy o transporcie kolejowym). Wobec powyŜszego, 
Prezes UTK na podstawie obowiązujących przepisów prawa był władny do rozstrzygnięcia 
przedmiotowej sprawy w drodze decyzji administracyjnej stwierdzającej naruszenie 
przepisów z zakresu kolejnictwa i nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.  

Prezes UTK oparł swoje ustalenia faktyczne na materiale dowodowym zebranym w aktach 
sprawy, tj. na skardze przewoźnika kolejowego nadesłanej do Prezesa UTK, a takŜe 
na analizie odpowiednich przepisów Regulaminów 2012/13 oraz decyzji Prezesa UTK 
zatwierdzającej stawki. Do poszczególnych dowodów odniesiono się w dalszych częściach 
uzasadnienia.  

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prezes UTK ustalił, Ŝe PKP PLK S.A. 
naruszyła przepis art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym w związku z § 19 ust. 2 
pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu. Pierwszy z cytowanych artykułów 
stanowi: Zarządca opracowuje regulamin określający w szczególności: (…) sposób ustalania 
opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej (…). Przepis ten doprecyzowuje § 19 ust. 2 
pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, zgodnie z którym: (…) Regulamin 
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naleŜy opracować w taki sposób, aby przewoźnik uzyskał informacje o sposobie ustalania 
opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej (…). Prezes UTK stwierdził, Ŝe naruszenie 
powyŜszych przepisów nastąpiło na skutek niezawarcia przez Zarządcę w Regulaminie 
2012/13 informacji o sposobie ustalania opłat w zakresie dotyczącym metody kalkulacji 
stawek oraz wszelkich parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych 
przez przewoźników opłat, jak równieŜ rekompensat przyznawanych przewoźnikom 
kolejowym, które wpływają na wysokość naliczanych im opłat, w tym rekompensat 
przyznawanych w przypadku występowania utrudnień na sieci Zarządcy wynikających 
z prowadzonych przez niego prac remontowo-modernizacyjnych. Na usuniecie powyŜszych 
nieprawidłowości PKP PLK S.A. został wyznaczony termin 14 dni od dnia otrzymania 
niniejszej Decyzji.  

I. Niezawarcie w Regulaminie 2012/13 informacji o metodzie kalkulacji stawek 
oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych 
przez przewoźników opłat, a takŜe o rekompensatach przyznawanych przewoźnikom 
kolejowym, które wpływają na wysokość naliczanych im opłat, w tym rekompensatach 
przyznawanych w przypadku występowania utrudnień na sieci Zarządcy wynikających 
z prowadzonych przez niego prac remontowo-modernizacyjnych.   

Na wstępie naleŜy stwierdzić, Ŝe informacje o sposobie ustalania przez PKP PLK S.A. opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej zawarte zostały w Regulaminie 2012/13 w Rozdziale 6 
zatytułowanym: Wyznaczanie opłat za udostępnianie, rozliczanie naleŜności. Rozdział ten 
został podzielony na sześć paragrafów, a mianowicie: § 27 (Rodzaje opłat), § 28 (Sposób 
ustalania opłat), § 29 (Ulgi i zmniejszenie opłaty podstawowej za usługi w ramach 
minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej), § 30 (Zwiększenie opłaty podstawowej 
za usługi w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej), § 31 (Rozliczanie 
naleŜności) i § 32 (Odszkodowania, rozliczenia za niedotrzymanie zobowiązań). W § 28 tego 
rozdziału dotyczącym sposobu ustalania opłat czytamy: 

„1. Podstawę do wyznaczenia opłaty podstawowej, o której mowa w § 27 ust. 1 stanowią 
stawki jednostkowe opłaty podstawowej zawarte w cenniku, o którym mowa w § 4 
oraz przydzielona trasa pociągu.  

2. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej, o której mowa w § 27 ust. 1 określono 
dla następujących parametrów:  

1) kategorii linii kolejowej, określonej z uwzględnieniem średniodobowego natęŜenia ruchu 
pociągów i dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe;  

2) całkowitej masy brutto pociągu, obejmującej masę lokomotyw czynnych i masę składu 
pociągu wg przydzielonej trasy pociągu na poszczególnych jej odcinkach.  

Przy wyznaczaniu całkowitej masy brutto pociągu przyjmuje się, Ŝe 1 lokomotywa czynna 
ma masę 100 t.  

3. Opłata podstawowa, o której mowa w § 27 ust. 1, dla pojedynczego przejazdu określonego 
rodzaju pociągu przewoźnika, wyznaczana jest według zasad podanych w OBJAŚNIENIACH 
do cennika, o którym mowa w § 4.  

4. Do opłaty podstawowej wyznaczanej według zasad, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się odpowiednie zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z postanowieniami § 29 i 30.  

5. Opłata podstawowa, o której mowa w § 27 ust. 2 oraz opłata dodatkowa, o której mowa 
w § 27 ust. 3, ustalana jest wg postanowień cennika, o którym mowa w § 4.  

6. Do opłaty nalicza się marŜę zysku w następującej wysokości:  
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1) 1 % – za przejazdy w ramach RRJ oraz za usługi związane z obsługą pociągów i usługi 
dodatkowe;  

2) 8 % – za przejazdy w ramach IRJ i Katalogu PLK.  

7. Opłata podstawowa za korzystanie z ramp i placów ładunkowych w przypadku 
przekroczenia kolejnych 12 godzin postoju ustalana jest z uwzględnieniem stawki według 
postanowień cennika, o którym mowa w § 4 powiększonej dla kaŜdych kolejnych rozpoczętych 
12 godzin postoju o wielkość tej stawki. Do 12 godzin nie zalicza się okresów, w których 
prace ładunkowe, zgodnie z regulaminem technicznym stacji, nie mogą się odbywać.  

8. Opłata rezerwacyjna, o której mowa w § 27 ust. 4, wynosi zgodnie z § 18 ust. 1 
rozporządzenia:  

1) 10 % opłaty podstawowej za przejazd planowanego pociągu na przydzielonej trasie 
w przypadku rezygnacji z tego przejazdu w terminie krótszym niŜ 30 dni przed planowanym 
terminem jego realizacji;  

2) 25 % opłaty podstawowej za przejazd planowanego pociągu na przydzielonej trasie 
w przypadku rezygnacji z tego przejazdu w terminie krótszym niŜ 72 godziny przed 
planowanym terminem jego realizacji bądź niewykorzystania przyznanej przydzielonej trasy.  

W przypadku rezygnacji z przejazdu przed terminem, o którym mowa w pkt. 1, PLK 
nie pobiera opłaty rezerwacyjnej.  

Opłaty rezerwacyjnej nie pobiera się w przypadku niezrealizowania przejazdu z przyczyn 
leŜących po stronie PLK lub w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.  

9. Opłata rezerwacyjna, o której mowa w § 27 ust. 4, pobierana jest równieŜ za przydzielone 
i nie-wykorzystane trasy pociągów z IRJ i z Katalogu PLK.  

10. Do opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie doliczany jest naleŜny, na podstawie 
odrębnych przepisów, podatek od towarów i usług.”  

Natomiast, w Skardze Przewozy Regionalne sp. z o.o. podniosły, Ŝe w chwili obecnej sposób 
kalkulowania przez Zarządcę stawek i opłat za dostęp do infrastruktury jest dla SkarŜącego 
całkowicie niejasny i nieprzejrzysty, przede wszystkim ze względu na całkowity brak 
informacji o „danych wejściowych” branych pod uwagę przy tej kalkulacji – pomimo 
prawnego obowiązku ich ujawnienia przez Zarządcę. Jednocześnie, jak stwierdził dalej 
Przewoźnik, z tych szczątkowych i ogólnych informacji, którymi dysponuje wynika, Ŝe dane 
brane pod uwagę są w wielu przypadkach bardzo odległe od wartości występujących 
w rzeczywistych warunkach funkcjonowania rynku kolejowego. Zdaniem SkarŜącego, 
Zarządca w obecnej chwili nie wywiązuje się w pełni ze swojego obowiązku, gdyŜ 
przedstawiony w Regulaminie opis ustalania opłat nie daje przewoźnikom pełnych informacji 
o metodzie ustalania opłat, które ponoszą w zamian za korzystanie z infrastruktury Zarządcy. 
W ocenie Przewoźnika, niezbędne jest dlatego wprowadzenie w tym zakresie zmian 
w Regulaminie 2012/2013 oraz w projekcie Regulaminu 2013/2014, we współpracy 
(konsultacji) z przewoźnikami.  

Po przeprowadzeniu analizy przytoczonych wyŜej zapisów Regulaminu 2012/13, a takŜe 
po rozwaŜeniu argumentacji Przewoźnika zawartej w Skardze, Prezes UTK stwierdził, 
Ŝe w  Regulaminie 2012/13 powinna zostać zawarta informacja o sposobie ustalania opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej w zakresie dotyczącym metody kalkulacji stawek oraz  
wszelkich parametrów i przyznawanych przewoźnikom rekompensat, które mają istotny 
wpływ na wysokość ponoszonych przez nich opłat.  
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Uzasadniając swoją decyzję Prezes UTK pragnie przede wszystkim wskazać, Ŝe regulamin 
jest dokumentem kształtującym w sposób zasadniczy prawa i obowiązki Zarządcy 
oraz przewoźników kolejowych, a takŜe zawierającym wiele szczegółowych kwestii 
dotyczących udostępniania infrastruktury kolejowej. Ze względu na tak doniosłe znaczenie 
regulaminu dla przewoźników, intencją ustawodawcy było opracowanie regulaminu 
na kolejne rozkłady jazdy pociągów z duŜym wyprzedzeniem pozwalającym przewoźnikom 
na wcześniejsze zapoznanie się z jego zapisami i to jeszcze przed procesem składania 
wniosków o przydział tras pociągów na dany rozkład jazdy, przed rozpoczęciem 
obowiązywania takiego rozkładu jazdy oraz zanim przewoźnicy i Zarządca rozpoczną 
negocjacje zmierzające do zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, 
a co najistotniejsze zanim Zarządca przedłoŜy Prezesowi UTK do zatwierdzenia projekt 
stawek jednostkowych opłaty podstawowej. 

Zatem Regulamin, jako akt, który pierwszy zostaje udostępniony przewoźnikom kolejowym, 
powinien zawierać wszystkie niezbędne dla nich informacje dotyczące korzystania 
z infrastruktury kolejowej Zarządcy. Informacjami takimi niewątpliwie są informacje 
o sposobie ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, których przewoźnicy nie są 
w stanie uzyskać z innych źródeł ani od innych podmiotów. Wiedza na temat sposobu 
ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej ma istotne znaczenie dla ochrony praw 
przewoźników i prawidłowości funkcjonowania rynku kolejowego. Pamiętać naleŜy, 
Ŝe przewoźnicy kolejowi za udostępnianie infrastruktury kolejowej ponoszą na rzecz 
Zarządcy opłaty, a zatem sposób ich obliczania powinien być dla nich w pełni jasny 
i przejrzysty. Konieczne jest bowiem, aby przewoźnicy kolejowi mieli świadomości co do 
zasad, na podstawie których opłata ta jest obliczana i czynników, które wpływają na jej 
wysokość lub mogących skutkować obniŜeniem tej opłaty.  

Tymczasem, Prezes UTK po analizie materiału zebranego w przedmiotowym postępowaniu 
uznał, Ŝe przepisy Regulaminu 2012/13 dotyczące sposobu ustalania opłat w większej mierze 
są dokładnym odzwierciedleniem odpowiednich zapisów ustawy o transporcie kolejowym 
i rozporządzenia w sprawie warunków dostępu oraz odsyłają do zapisów Cennika stawek 
jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Na podstawie danych zawartych 
w Regulaminie 2012/13 przewoźnik kolejowy nie jest w stanie ustalić metodologii, z jakiej 
korzysta Zarządca w procesie naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Ponadto, 
z zapisów  Regulaminu nie wynika w jakich okolicznościach przyznana moŜe być 
przewoźnikowi rekompensata od Zarządcy skutkująca obniŜeniem opłaty za dostęp i w jaki 
sposób będzie ona ustalana.  

Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe na konieczność udostępnienia przewoźnikom informacji  
o metodzie kalkulacji stawek oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ 
na wysokość ponoszonych przez nich opłat, Prezes UTK wskazał juŜ wcześniej w decyzji 
zatwierdzającej stawki. Prezes UTK stwierdził w jej uzasadnieniu, Ŝe traktując priorytetowo 
transparentność i stabilność systemu opłat oraz zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, 
a takŜe kierując się przesłankami polityki utrzymania i rozwoju rynku kolejowego, 
szczególnie w warunkach obecnej niekorzystnej koniunktury gospodarczej PKP PLK S.A., 
wprowadzenie przedmiotowych informacji w Regulaminie wydaje się konieczne.  

Prezes UTK w niniejszej Decyzji uznał, Ŝe niekompletne i nieprzejrzyste sformułowanie 
przez Zarządcę przepisów Regulaminu 2012/13 w zakresie sposobu ustalania opłat 
doprowadziło do naruszenia normy art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym oraz 
§ 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu. Przepisy powyŜsze nakazują 
Zarządcy opracować Regulamin w taki sposób, aby przewoźnicy uzyskali informacje 
o sposobie ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Natomiast zgodnie 
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z postanowieniami Regulaminu 2012/13 podstawę do wyznaczenia opłaty podstawowej 
stanowią stawki jednostkowe opłaty podstawowej zawarte w Cenniku stawek jednostkowych 
opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz przydzielona trasa pociągu. Opłata wyliczana 
jest zatem w oparciu m.in. o stawkę ustaloną przez Zarządcę zgodnie z przyjętą przez niego 
metodologią kalkulacji. Jednocześnie ta metoda kalkulacji stawki nie jest przewoźnikom 
znana, a więc w konsekwencji nie moŜna mówić o posiadaniu przez przewoźników 
kolejowych pełnej wiedzy na temat sposobu ustalania opłat za dostęp do infrastruktury 
kolejowej, a jedynie udostępnieniu przez Zarządcę w tym zakresie informacji cząstkowych. 
Dodatkowo, w związku z prowadzeniem przez Zarządcę szeregu prac remontowo –
modernizacyjnych na infrastrukturze kolejowej, przewoźnicy kolejowi doznają licznych 
utrudnień w korzystaniu z tej infrastruktury, w zamian za co otrzymują od Zarządcy 
rekompensaty mogące skutkować obniŜeniem opłaty. Zatem, w przypadku udzielania 
przewoźnikom kolejowym jakichkolwiek rekompensat (nie tylko rekompensat za utrudnienia  
wynikające z prowadzonych prac modernizacyjnych), które wpływają na wysokość 
naliczanych im opłat powinny być one niezwłocznie opisane w Regulaminie.  

Mając na celu zapewnienie pełnej transparentności działania Zarządcy od momentu kalkulacji 
wysokości stawek aŜ do naliczenia opłaty za wykorzystaną trasę pociągu, konieczne jest 
podanie w Regulaminie przejrzystych i pełnych informacji o sposobie ustalania opłat. 
W związku z tym obecna, niedoprecyzowana wzmianka w tym zakresie w Regulaminie 
2012/13 jest zdecydowanie niewystarczająca. Trzeba bowiem mieć na uwadze fakt, Ŝe 
wskazane przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 19 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenia w sprawie warunków dostępu w swoim załoŜeniu mają na celu zapewnienie 
przewoźnikom pełnego dostępu do rzetelnych informacji, dzięki którym mają oni moŜliwość 
samodzielnego zweryfikowania oferowanych przez Zarządcę usług i naliczanych przez niego 
opłat. Zasada udzielania informacji, wyraŜona w wskazanych wyŜej przepisach nie jest 
zrealizowana, jeśli przewoźnicy w rzeczywistości otrzymują informacje nie dające pełnego 
obrazu stosowanej przez Zarządcę metodologii naliczania opłat, parametrów branych za 
podstawę wyliczeń oraz przyznawanych im rekompensat.  

Jednocześnie Prezes UTK wskazuje, Ŝe to Zarządca na podstawie badań, analiz i opracowań 
własnych lub wykonanych na jego zlecenie przez podmioty zewnętrzne opracowuje metodyki 
kalkulacji stawek, które na kolejne rozkłady jazdy mogą róŜnić się od siebie. Zarządca 
przyjmuje sposób, w jaki będzie kalkulował stawki opłat, biorąc pod uwagę wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu kolejnictwa. Natomiast Prezes UTK 
posiada jedynie kompetencje do zatwierdzania przedłoŜonego mu przez PKP PLK S.A. 
projektu stawek, jeśli jest on zgodny z tymi przepisami. Zatem, to na Zarządcy, który jest 
naturalnym monopolistą na rynku usług kolejowych, ciąŜy obowiązek uzasadnienia 
przewoźnikom, korzystającym z będącej w jego zarządzie infrastruktury kolejowej, 
zasadności przyjętej przez niego metodologii kalkulacji stawek. Z powyŜszego wynika takŜe, 
Ŝe tylko Zarządca posiada wszelką niezbędną wiedzę na temat parametrów, które mają istotny 
wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez przewoźników i które w związku z tym 
powinny zostać upublicznione w Regulaminie 2012/13. Natomiast, w ocenie Prezesa UTK, 
postanowienia Regulaminu 2012/13 dotyczące sposobu ustalania opłat powinny zapewniać 
przewoźnikom uzyskanie informacji na przykład w zakresie: 

a. szczegółowego określenia sposobu alokacji planowanych kosztów przyjmowanych 
do kalkulacji stawek za minimalny dostęp do infrastruktury zgodnych z § 8 
rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, 
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b. określenia parametrów przyjmowanych do kategoryzacji linii kolejowych – przedziały 
dopuszczalnej prędkości technicznej i średniodobowego natęŜenia ruchu (w myśl § 6 
rozporządzenia), 

c. określenia, zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, 
przedziałów masy brutto pociągów dla rodzajów pociągów określonych w § 7 wyŜej 
wymienionego rozporządzenia, 

d. określenia parametrów referencyjnych prędkości technicznej oraz masy brutto pociągu 
przyjmowanych do kalkulacji stawek jednostkowych, 

e. opisu metody ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury w przypadku utrudnień 
spowodowanych pracami remontowo – modernizacyjnymi na liniach kolejowych, 
czy innych rekompensatach, w przypadku, gdy są one udzielane przewoźnikom 
kolejowym. 

Dodatkowo, Prezes UTK pragnie wskazać, Ŝe w sentencji Decyzji celowo znalazło 
się stwierdzenie o naruszeniu przez PKP PLK S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa 
w zakresie niezamieszczenia tylko w Regulaminie 2012/13 informacji o sposobie ustalania 
opłat, a nie jak postulował SkarŜący takŜe w odniesieniu do projektu Regulaminu 2013/14. 
Podobnie przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało wszczęte w sprawie sposobu 
ustalenia opłat zawartego jedynie w Regulaminie 2012/13, który jest obecnie obowiązujący 
dla przewoźników kolejowych. ZwaŜyć naleŜy bowiem, Ŝe w świetle art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. 
a i b ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK ma uprawnienia do rozpatrywania skarg 
przewoźników kolejowych na regulamin. Natomiast sam projekt regulaminu, jak sama nazwa 
mówi, nie jest jeszcze regulaminem, aŜ do momentu ostatecznego ustalenia jego treści 
we współpracy z przewoźnikami, ogłoszenia oraz wejścia w Ŝycie i dlatego teŜ Prezes UTK 
nie posiada kompetencji do badania projektu regulaminu pod kątem zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa. JednakŜe Zarządca juŜ teraz pamiętać powinien, 
Ŝe kaŜdorazowy opracowywany przez niego Regulamin powinien zawierać postanowienia 
o metodzie kalkulacji stawek, o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ 
na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat oraz przyznawanych rekompensatach, 
tak aby uniknąć w ten sposób nieprawidłowości wskazanych w sentencji niniejszej Decyzji.  

Jednocześnie, odnosząc się do zagadnienia poruszonego przez Przewoźnika w Skardze, 
dotyczącego konieczności wprowadzenia zmian  w Regulaminie 2012/2013 w zakresie opisu 
sposobu ustalania opłat we współpracy z przewoźnikami, Prezes UTK pragnie wskazać, 
Ŝe w jego ocenie, zmiana ta nie wymaga przeprowadzenia w tym przypadku konsultacji 
z przewoźnikami. Owszem, Prezes UTK w wydawanych decyzjach administracyjnych 
wielokrotnie podkreślał, Ŝe Zarządca zobowiązany jest do konsultowania z przewoźnikami 
nie tylko treści Regulaminu, ale takŜe zmian do niego wprowadzanych, w przypadku gdy 
mamy do czynienia z korektami regulaminowych zapisów, dotyczących sfery uprawnień 
i zobowiązań przewoźników. Natomiast w tym przypadku obowiązek konsultacji nie jest 
wymagany. Inaczej będzie, jeśli opracowane będą przez Zarządcę nowe, nieznane 
przewoźnikom rekompensaty. Podobnie obowiązek przeprowadzenia konsultacji 
z przewoźnikami będzie istniał w przypadku projektów regulaminów wydawanych na kolejne 
rozkłady jazdy, które zgodnie ze wskazaniami Prezes UTK zawierać powinny informacje 
o sposobie ustalania przez Zarządcę opłat za korzystnie z infrastruktury kolejowej. Projekty te 
będą juŜ konsultowane w całości, razem z wprowadzonymi do Regulaminu 2012/13 zapisami. 
Informacja o metodzie kalkulacji stawek oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny 
wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat, a takŜe przyznawanych 
rekompensatach będzie bowiem częścią Regulaminu, który Zarządca zgodnie § 19 ust. 1 
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rozporządzenia w sprawie warunków dostępu ma obowiązek opracowywać 
po przeprowadzeniu konsultacji z przewoźnikami. Zatem, zamieszczenie w regulaminie 
danych pozwalających na określenie wysokości naliczanej przewoźnikom opłaty umoŜliwi 
im tym samym zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeŜeń w tym zakresie w ramach 
prowadzonych konsultacji.  

Podsumowując powyŜsze rozwaŜania stwierdzić naleŜy, Ŝe Zarządca nie opracował  
Regulaminu 2012/13 w taki sposób, Ŝe przewoźnicy kolejowi uzyskali informacji o sposobie 
ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Tym samym PKP PLK S.A. 
dopuściła się naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa, a mianowicie art. 32 ust. 1 pkt 3 
ustawy o transporcie kolejowym oraz § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków 
dostępu. Wobec tego, w ocenie Prezesa UTK, w celu usunięcia tego naruszenia Zarządca 
powinien zawrzeć w Regulaminie 2012/13 informacje o metodzie kalkulacji stawek 
oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych 
przez przewoźników opłat, a takŜe o przyznawanych przewoźnikom kolejowym 
rekompensatach.  

II. Wyznaczenie terminu 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Decyzji na usunięcie 
nieprawidłowości wskazanych w punkcie I sentencji niniejszej Decyzji. 

Prezes UTK zobowiązuje PKP PLK S.A. do usunięcia nieprawidłowości wskazanych 
w punkcie I sentencji niniejszej Decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W ocenie 
Prezesa UTK, powyŜszy okres jest czasem wystarczającym na to, aby Zarządca zawarł 
w Regulaminie 2012/13 informacje o metodzie kalkulacji stawek oraz o wszelkich 
parametrach i przyznawanych rekompensatach, które mają istotny wpływ na wysokość 
ponoszonych przez przewoźników opłat. Przy określeniu tego terminu Prezes UTK wziął 
pod uwagę realną moŜliwość wprowadzenia do Regulaminu 2012/13 zmian mających na celu 
likwidację stanu niezgodności z obowiązującym stanem prawnym. Prezes UTK stanął 
na stanowisku, Ŝe Zarządca nie potrzebuje ze względów prawnych czy technicznych 
dłuŜszego niŜ wskazany w sentencji Decyzji okresu na usunięcie stwierdzonych 
w niej nieprawidłowości. Informacje o metodzie kalkulacji opłat nie wymagają bowiem 
specjalnego przygotowania przez PKP PLK S.A., gdyŜ takimi danymi Zarządca dysponuje 
i posługuje się na co dzień, a dodatkowo przygotowuje je opracowując projekt stawek 
jednostkowych opłaty podstawowej, przedkładany Prezesowi UTK do zatwierdzenia. 
Ponadto, w przypadku dokonywania w Regulaminie 2012/13 zmian, których dotyczy 
przedmiotowe postępowanie, na Zarządcy nie ciąŜy obowiązek wprowadzenia tych zmian 
po konsultacjach z przewoźnikami, co mogłoby skutkować znacznym wydłuŜeniem 
tego procesu. Jednocześnie stanowisko Prezes UTK, co do konieczności uzupełnienia 
Regulaminu 2012/13 we wskazanym w sentencji Decyzji zakresie było znane Zarządcy 
juŜ wcześniej, gdyŜ zostało wyraŜone w decyzji zatwierdzającej stawki. 
Ponadto, wyznaczając termin 14 dni na usunięcie naruszeń wskazanych w Decyzji, 
Prezes UTK kierował się potrzebą jak najszybszego zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku transportu kolejowego, przejawiającego się w konieczności 
udostępnienia przewoźnikom kolejowym informacji o sposobie ustalania opłat za korzystanie 
z infrastruktury kolejowej ponoszonych przez nich na rzecz Zarządcy.  

III. Nadanie niniejszej Decyzji w całości rygor natychmiastowej wykonalności 
ze względu na interes społeczny.   

Przedmiotowej Decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny, polegający 
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na konieczności natychmiastowego zabezpieczenia praw przewoźników korzystających 
z infrastruktury kolejowej Zarządcy do uzyskania informacji o metodzie kalkulacji stawek 
oraz o wszelkich parametrach i przyznawanych rekompensatach, które mają istotny wpływ 
na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat. 

Zgodnie z art. 13 ust 6a  ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK w zakresie regulacji 
transportu kolejowego wydaje, na wniosek lub z urzędu decyzje, którym moŜe w całości 
lub w części nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeŜeli wymaga tego interes 
społeczny. Ponadto Prezes UTK jest zobowiązany na mocy art. 7 k.p.a. do podejmowania 
wszelkich kroków niezbędnych do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny. 
Jako organ administracji publicznej realizuje interes zbiorowy i działa w jego imieniu. 
Ponadto ustawa o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie w  sprawie warunków dostępu, 
powołane 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 wszystkich 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.  

U podstaw nadania niniejszej Decyzji w całości rygoru natychmiastowej wykonalności leŜy 
troska organu o zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku kolejowego i ochrona praw 
uczestników tego rynku. NaleŜy wskazać, Ŝe interes społeczny niniejszej Decyzji odnosi 
się do zapewnienia informacji o sposobie ustalania opłat za dostęp do infrastruktury 
kolejowej. W opinii Prezesa UTK natychmiastowa realizacja Decyzji umoŜliwi 
przewoźnikom kolejowym zapoznanie się z metodologią naliczania im opłat przez Zarządcę, 
a tym samym wpłynie na przejrzystość stosunków finansowych Zarządcy i poszczególnych 
przewoźników.  

Biorąc pod uwagę doniosłość naruszeń wskazanych w sentencji Decyzji, odnoszących 
się do sfery naliczania i pobierania od przewoźników przez Zarządcę opłat za dostęp 
do infrastruktury kolejowej, których usunięcie leŜy w interesie ogólnie pojętego rynku 
transportu kolejowego, Prezes UTK uznał za konieczne nadanie niniejszej Decyzji w całości 
rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Mając na uwadze powyŜsze naleŜało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie: 

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

 


