
 

POWIADOMIENIE O PLANOWANYCH NOWYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZACH 

PASAŻERSKICH NA TRASIE KRAJOWEJ 

(„WNIOSEK O PRZYZNANIE OTWARTEGO DOSTĘPU”) 

Oznaczenie aplikanta: Adres aplikanta 

Numer z rejestru 

przedsiębiorców 

aplikanta – o ile 

dotyczy (KRS): 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

 

03-414 Warszawa,  

ul. Wileńska 14a 

 

 

0000031521 

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania (w tym adres e-mail, numer telefonu 

kontaktowego): 

 

Ochrona danych osobowych. 

 

Licencja
i
: 

Kraj wydania: Numer: Data wydania: 

Polska WPO/054/2004 27-02-2004 r. 

Organ wydający: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

 

Okres ważności: czas nieokreślony 

Certyfikat część A
i
: Nr identyfikacyjny UE: PL1120150043 

Przedsiębiorstwo kolejowe, którego 

dotyczy certyfikat: 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 

Organ wydający: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

Okres ważności: od 17-12-2015 r. do 17-12-2020 r. 

Informacje dodatkowe: Certyfikat obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 

Certyfikat część B
i
: Nr identyfikacyjny UE: PL1220150039 

Przedsiębiorstwo kolejowe, którego 

dotyczy certyfikat: 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 

Organ wydający: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

Okres ważności: od 17-12-2015 r. do 17-12-2020 r. 

Informacje dodatkowe:  

Wykaz linii kolejowych objętych 

wnioskiem: 

2 (Warszawa Centralna – Terespol) – odc. Siedlce – Łuków 

7 (Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk) – odc. Lublin - 

Lublin Płn. Podg. 

30 (Łuków – Lublin Północny) – odc. Łuków – Lublin Płn. Podg. 

31 (Siedlce – Siemianówka) – odc. Siedlce – Czeremcha 

32 (Czeremcha – Białystok) – odc. Białystok - Czeremcha 

Oznaczenie stacji początkowej  

i stacji końcowej planowanej 

usługi: 

Stacja początkowa: Białystok, Lublin 

Stacja końcowa: Lublin, Białystok 

 

Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. 



Szczegółowa trasa uwzględniająca 

wszystkie stacje zatrzymania 

planowanej usługi wraz ze 

wskazaniem odległości między 

tymi stacjami oraz godzin 

odjazdów i przyjazdów do/z 

wszystkich stacji: 

 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 

Planowany okres wykonywania 

przewozów w ramach otwartego 

dostępu (data rozpoczęcia i data 

końcowa): 

 

 

10 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r. 

 

Częstotliwość kursowania  

z uwzględnieniem dni   

tygodnia w jakich połączenie 

będzie uruchamiane: 

 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1w piątki i niedziele w obu kierunkach 

Lublin- Białystok -Lublin 

Informacje o skomunikowaniu  

z istniejącymi połączeniami 

kolejowymi:  

Planujemy skomunikowanie pociągu na stacjach węzłowych z 

pociągami REGIO. W Lublinie z pociągami z i do Chełma, 

Dęblina, St.Woli Rozwadów  i Zamościa w Łukowie z i do 

Dęblina i Terespola w Siedlcach z pociągami KM. 

Skomunikowania w stacji Białystok z pociągami regionalnymi z i 

do Szepietowa, Suwałk, Ełku, a także międzywojewódzkimi z i do 

Suwałk i Ełku. 

Przewidywane ewentualne 

odstępstwa od standardowego 

rozkładu jazdy pod względem 

częstotliwości kursowania lub 

stacji zatrzymania dla każdego  

z kierunków: 

Kursowanie przewidywane wyłącznie dwa dni w tygodniu 

(weekend). Planowana kategoria handlowa pociągu: pociąg 

InterREGIO (z ograniczoną liczbą postojów handlowych w 

stosunku do kategorii pociągów REGIO, na których realizowane 

są postoje na wszystkich dostępnych przystankach osobowych i 

stacjach kolejowych) 

Przewidujemy ewentualną zmianę stacji zatrzymania jeżeli pojawi 

się popyt na taką usługę lub nie będzie popytu na stacjach 

wyznaczonych pierwotnie  

Planowane typy pojazdów, 

którymi będą realizowane 

przejazdy na wnioskowanej trasie 

z uwzględnieniem liczby miejsc 

dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się: 

 

 

Spalinowy zespół trakcyjny: SA137- pojazd przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych, wyznaczone miejsce dla 

wózków inwalidzkich, w każdym pojeździe wyznaczone 

4 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 



Oferta taryfowa i planowany 

sposób dystrybucji biletów: 

 

Planowana oferta w komunikacji krajowej, w tym ulgi ustawowe i 

komercyjne na podstawie „Taryfy przewozowej” (TPR) Spółki 

Przewozy Regionalne: 

1. wg. taryfy RAZEM dla pociągów interREGIO, bilety 

jednorazowe i okresowe 

2. wg specjalnych ofert taryfowych: 

- Ty i raz, dwa, trzy, 

- REGIO Senior; 

Sprzedaż biletów prowadzona jest i będzie poprzez: 

- kasy biletowe własne, 

- kasy biletowe agencyjne, 

- kasy biletowe innych przewoźników, 

- obsługę pociągu z terminali mobilnych, 

- sprzedaż internetową 

Docelowa grupa klientów 

planowanej usługi: 

 

Tajemnica przedsiębiorcy. 

Prognozowana wielkość 

przewozów pasażerów we 

wnioskowanym okresie ze 

wskazaniem metodologii ich 

prognozowania:  

Tajemnica przedsiębiorcy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Planowany rozkład jazdy z uwzględnieniem godzin przyjazdów i odjazdów ze 

stacji; 

2. Oświadczenie aplikanta w zakresie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa zawartych w powiadomieniu, wraz ze wskazaniem oznaczenia 

rubryki, której zawartość ma nie podlegać ujawnieniu; 

 

3. Wykaz pociągów komercyjnych.  

  

  

  

  

  

Pouczenie: 

Przedmiotowy formularz i wszystkie dokumenty do niego dołączone powinny być wniesione  

do Prezesa UTK drogą elektroniczną i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 

 



 

 

Podstawa prawna: 

1. art. 29c ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 

1727 z późn. zm.); 

2. art. 3 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych 

kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L. 239 z 12 sierpnia 2014 r., str. 1). 

 

 

 

 

                                                           
i
 W przypadku licencji, certyfikatu A i certyfikatu B wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

wystarczy podać ich numery, daty wydania i wskazanie Prezesa UTK jako organu wydającego. 
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