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1. Spis najważniejszych skrótów i pojęć użytych w tekście 

1.  
rozporządzenie 

869/2014 

rozporządzenie wykonawcze 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) 

 

2.  
rozporządzenie 

2018/1795 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 
z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę 
i kryteria do celów stosowania badania równowagi 

ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294  

z 21 listopada 2018 r., str. 5) 
 

3.  
rozporządzenie 

1370/2007 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego 

i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 

nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r.,  
str. 1) 

 

4.  

ustawa 
o transporcie 

kolejowym 
 

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1043) 

 

5.  

nowelizacja 
ustawy 

o transporcie 
kolejowym 

 

ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 400) 
 

6.  
dyrektywa 

2012/34/UE 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru kolejowego  
(Dz. Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r.,  

str. 32) 
 

7.  
dyrektywa 
2016/2370 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca 

dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz 

zarządzania infrastrukturą kolejową  
(Dz. Urz. UE L 352 z 23 grudnia 2016 r, str. 1) 

 

8.  k.p.a. 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.) 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjxgmytc
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9.  
kodeks spółek 

handlowych 
 

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) 

10.  
ustawa o opłacie 

skarbowej 
 

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1546). 

11.  aplikant 

 
Zgodnie z art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym: 

 
aplikant - przewoźnik kolejowy, międzynarodowe 

ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące 
przewoźników kolejowych lub inny podmiot 

zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, 
w szczególności organizator publicznego transportu 

kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator 
transportu kombinowanego  

 

12.  
zarządca 

infrastruktury 

Zgodnie z art. 3 pkt 2 dyrektywy 2012/34 UE, zmienionej 
dyrektywą 2016/2370: 

 
„zarządca infrastruktury” oznacza każdy podmiot 

lub przedsiębiorstwo, odpowiedzialne za eksploatację, 
utrzymanie i odnowienie infrastruktury kolejowej 

na sieci, a także za udział w jej rozwoju, zgodnie 
z zasadami określonymi przez państwo członkowskie 
w ramach jego ogólnej polityki rozwoju i finansowania 

infrastruktury 
 

13.  
przedsiębiorstwo 

kolejowe 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 dyrektywy 2012/34 UE: 
 

„przedsiębiorstwo kolejowe” oznacza każde 
przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, posiadające 

licencję zgodnie z niniejszą dyrektywą, którego 
działalność podstawowa polega na świadczeniu usług 

w transporcie towarowym lub pasażerskim koleją, 
z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo to zapewnia 

pojazdy trakcyjne; obejmuje to także przedsiębiorstwa, 
które tylko dostarczają pojazdy trakcyjne 

 

14.  właściwy organ 

Zgodnie z art. 2 lit. b) rozporządzenia  1370/2007: 
„organ właściwy” - organ publiczny lub grupa organów 

publicznych państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich uprawnione do ingerowania w publiczny 
transport pasażerski na danym obszarze geograficznym, 

lub instytucję posiadającą takie uprawnienia 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbrha2ta
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15.  

organizator 
publicznego 
transportu 

zbiorowego 

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2475 z późn. zm.): 
 

organizator publicznego transportu zbiorowego - 
właściwa jednostka samorządu terytorialnego 

albo minister właściwy do spraw transportu, 
zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu 

zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego 
transportu zbiorowego jest „właściwym organem”, 

o którym mowa w przepisach rozporządzenia 
nr 1370/2007 

 

16.  

operator 
publicznego 
transportu 

zbiorowego 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2475 z późn. zm.): 
 
operator publicznego transportu zbiorowego - 
samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca 
uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego umowę 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej 
w umowie; 
 
w dokumencie występujący również pn. „operator umowy 

o świadczenie usług publicznych” 
 

17.  
nowe kolejowe 

przewozy 
pasażerskie 

kolejowe przewozy pasażerskie przygotowane tak, 
aby mogły być świadczone jako usługa regularna 
w rozkładzie jazdy, i które są albo zupełnie nowe, 

albo zakładają istotną zmianę istniejących kolejowych 
przewozów pasażerskich, zwłaszcza w odniesieniu 

do zwiększonej częstotliwości przewozów 
lub zwiększonej liczby stacji, i które nie są świadczone 
na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych 
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18.  
badanie 

równowagi 
ekonomicznej 

Zgodnie z art. 3 pkt 2 rozporządzenia 2018/1795: 
 

proces oceny opisany w art. 11 ust. 1–4 i art. 11a 
dyrektywy 2012/34/UE i określony bardziej szczegółowo 

w art. 10 ww. rozporządzenia, przeprowadzany przez 
organ regulacyjny na wniosek jednego z podmiotów, 

o których mowa w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2012/34/UE, 
w celu ustalenia, czy proponowane nowe kolejowe 

przewozy pasażerskie stanowiłyby zagrożenie 
dla równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług 

publicznych 
 

19.  
umowa 

o świadczenie 
usług publicznych 

Zgodnie z art. 2 lit. i) rozporządzenia  1370/2007: 
 

„umowa o świadczenie usług publicznych” oznacza jeden 
lub kilka aktów wiążących prawnie, potwierdzających 
porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem 
a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie 

powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi 
publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu 

publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu 
świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych 
usług; w zależności od prawa państw członkowskich 

umowa może mieć również formę decyzji właściwego 
organu, która: 

 
— stanowi indywidualny akt ustawodawczy 

lub wykonawczy, albo 
— zawiera warunki, zgodnie z którymi właściwy organ 

samodzielnie świadczy usługi lub powierza ich 
świadczenie podmiotowi wewnętrznemu 

 
w dokumencie występujący również pn. „kontraktu 

służby publicznej” 

20.  powiadomienie 

Zamiar, zgłoszony na przygotowanym przez organ 
regulacyjny formularzu, wykonywania planowanej nowej 

usługi przewozu osób. W przypadku rozporządzenia 
869/2014 – unormowanie dla powiadomienia zostało 

przewidziane w art. 3, natomiast w przypadku 
rozporządzenia 2018/1795 w art. 4 

 

21.  Prezes UTK Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
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2. Wstęp 

Polityka transportowa realizowana od wielu lat przez Unię Europejską, znajdująca 

odzwierciedlenie w ustanawianych regulacjach prawnych, jest ukierunkowana 

na otwieranie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich. 

Zainteresowanie przewoźników kolejowych aktywnością na rynku usług przewozu 

osób nie tylko na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, ale także 

na warunkach komercyjnych, spowodowało ustanowienie na poziomie Unii 

Europejskiej odpowiednich regulacji warunkujących prawo dostępu 

do infrastruktury kolejowej.  

Obowiązujące warunki przydzielania dostępu do infrastruktury kolejowej mają 

na celu zminimalizowanie negatywnych następstw dla podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację usług na podstawie kontraktów służby publicznej, 

jakie mogłyby powstać w związku z uruchomieniem nowej usługi o charakterze 

komercyjnym. 

Uruchomienie nowych przewozów komercyjnych nie zawsze musi wiązać się 

z potencjalnym zagrożeniem dla usług już istniejących, realizowanych 

na podstawie obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie 

kolejowym. Parametry wykonywania nowej usługi komercyjnej, takie jak: 

• jakość; 

• harmonogram; 

• obsługiwane stacje kolejowe;  

• potencjalni klienci docelowi, 

mogą kreować nowe warunki rynkowe, które zamiast zagrożenia mogą generować 

korzyści dla stron umów o świadczenie usług publicznych. Możliwe jest także 

wystąpienie sytuacji, w których pomimo planowanego uruchomienia nowej usługi 

komercyjnego przewozu osób koleją, wpływ na obowiązującą umowę o świadczenie 

usług publicznych będzie ograniczony lub nawet znikomy.  

Prawodawca unijny zdecydował, że państwa członkowskie Unii Europejskiej 

powinny mieć swobodę w zakresie możliwości wprowadzenia do swojego porządku 

prawnego opcji weryfikacji zgłoszonego wniosku o dostęp do infrastruktury 

kolejowej. Weryfikacja organu regulacyjnego powinna polegać na przeprowadzeniu 

badania wpływu nowej usługi komercyjnej na pasażerskie przewozy kolejowe 

realizowane na podstawie kontraktów służby publicznej. Następstwem 

przeprowadzonego badania może być wydanie np. decyzji odmawiającej udzielenia 

dostępu do infrastruktury kolejowej lub przyznającej dostęp, także na warunkach 

zmienionych w stosunku do złożonego wniosku. 
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Rzeczywistym celem przeprowadzania badania równowagi ekonomicznej 

jest ustalenie, czy nowa kolejowa usługa przewozu może powodować zagrożenie 

równowagi ekonomicznej. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla umowy 

o świadczenie usług publicznych organ regulacyjny może przedstawić propozycje 

zmiany w zakresie parametrów proponowanej, nowej usługi przewozu. Modyfikacje 

parametrów planowanej nowej usługi mają na celu zrównoważenie uzasadnionych 

interesów podmiotów realizujących umowy o świadczenie usług publicznych 

oraz właściwych organów z nadrzędnym celem, jakim jest zakończenie budowy 

jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Badanie równowagi ekonomicznej 

powinno zapewnić możliwość osiągnięcia kompromisu pomiędzy tymi 

konkurującymi interesami, z uwzględnieniem korzyści, jakie może dostarczyć 

rynkowi usług kolejowych wykonywanie nowych przewozów pasażerskich. 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy rozporządzenia 2018/1795, tj. nowej 

regulacji unijnej określającej zasady przyznawania przez organy regulacyjne państw 

członkowskich Unii Europejskiej prawa dostępu do infrastruktury kolejowej. 

Regulacje rozporządzenia 2018/1795 wskazują na przypadki, w jakich zastosowanie 

znajdą regulacje poprzedniego aktu prawnego, tj. rozporządzenia 869/2014, 

oraz sytuacje, w których należy skorzystać z nowych przepisów, tj. właśnie 

rozporządzenia 2018/1795. 

Przepisy przejściowe, zawarte w rozporządzeniu 2018/1795, są szczególnie ważne, 

ponieważ to od ich brzmienia zależy, którą regulację należy w danej sprawie 

zastosować. Do 12 grudnia 2020 r. w dalszym ciągu obowiązują przepisy 

rozporządzenia 869/2014, stanowiące dotychczasową regulację unijną odnoszącą 

się do zasad przyznawania otwartego dostępu. Tym samym w praktyce 

od 1 stycznia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r. na poziomie unijnym obowiązują 

równocześnie dwie regulacje prawne. W zależności od treści wniosku o dostęp 

do infrastruktury kolejowej stosowana jest jedna bądź druga regulacja. 

Prezes UTK przeprowadzał dotychczas badanie równowagi ekonomicznej 

na podstawie regulacji rozporządzenia 869/2014. W realizowanych 

postępowaniach analizowane były czynniki o charakterze ekonomicznym, 

rynkowym, a także istotne z punktu widzenia beneficjenta końcowego nowej usługi 

przewozu osób, czyli pasażera. 

Wejście w życie nowej regulacji prawnej i jej zastosowanie w określonych sytuacjach 

oznaczać będzie podejmowanie przez Prezesa UTK działań na podstawie nowych 

przepisów, tj. rozporządzenia 2018/1795. Zmiana przepisów stanowiących 

podstawę dla prowadzenia postępowania dotyczącego otwartego dostępu 

odnosi się również do procedury badania równowagi ekonomicznej.  

Niniejsze opracowanie prezentuje wytyczne, jakimi kieruje się Prezes UTK 

przy prowadzeniu postępowań dotyczących otwartego dostępu – przede wszystkim 
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w zakresie powiadomienia aplikanta oraz badania równowagi ekonomicznej 

realizowanego na wniosek podmiotów uprawnionych.  

Opracowanie zawiera informacje dotyczące:  

• etapu wstępnego, tj. złożenia powiadomienia (dot. wymagań formalnych, 

zachowania ustalonych przez przepisy prawa terminów),  

• etapu złożenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi 
ekonomicznej przez podmiot uprawniony, tj. agregacji danych i dokonywania 

stosownych wyliczeń i analiz,  

• etapu końcowego badania równowagi ekonomicznej wraz z przedstawieniem 

zakresu i kryteriów oceny oraz decyzji podejmowanej przez organ 

regulacyjny w związku z uzyskanym wynikiem.  

Adresatami niniejszego dokumentu są zarówno podmioty zainteresowane 

realizowaniem nowych usług komercyjnych, jak również podmioty realizujące usługi 

przewozu osób koleją na podstawie kontraktu służby publicznej oraz organizatorzy 

publicznego transportu zbiorowego.  

 

3. Kontekst prawny 

3.1.  Rozporządzenie 869/2014 – dotychczasowa regulacja w zakresie 
otwartego dostępu 

 

Zagadnienie otwartego dostępu oraz czynności podejmowanych przez określone 

podmioty, w tym m.in. organ regulacyjny, zostało unormowane na poziomie 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 

Przepisy odnoszące się do zagadnienia otwartego dostępu, w tym do postępowania 

przed właściwymi organami regulacyjnymi w tym zakresie, zawarte zostały 

w dyrektywie 2012/34/UE. Oprócz informacji w motywach dyrektywy przewidziano 

również stosowne regulacje w sekcji 4 Dostęp do infrastruktury kolejowej i usług. 

Przepisy te mają charakter ogólny, a zarazem bazowy dla ustanowienia 

szczegółowych regulacji. W art. 10 dyrektywy 2012/34/UE znalazły się przepisy 

dotyczące warunków dostępu do infrastruktury kolejowej, w art. 11 unormowane 

zostały ograniczenia prawa dostępu i prawa do zapewniania pasażerom możliwości 

wsiadania i wysiadania, art. 12 odnosi się zaś do zagadnienia opłat i możliwości  

ich nakładania na przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące przewozy pasażerskie. 

Regulacje zawarte w dyrektywie 2012/34/UE miały charakter kierunkowy  

i nie normowały zagadnienia otwartego dostępu w sposób kompleksowy. 
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Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE zakładał1, że do 16 grudnia 2016 r. 

Komisja Unii Europejskiej przyjmie środki określające szczegółowo procedurę 

i kryteria, których należy przestrzegać do celów stosowania art. 10 ust. 3 dyrektywy. 

Innymi słowy, intencją prawodawcy unijnego było ustanowienie szczegółowych 

regulacji odnoszących się do procedury przyznawania otwartego dostępu w ramach 

odrębnego aktu prawnego. Ostatecznie została podjęta decyzja o ustanowieniu aktu 

prawnego w randze rozporządzenia wykonawczego. 

Od 16 czerwca 2015 r. aktem prawnym mającym zastosowanie w zakresie 

wydawania przez organy regulacyjne państw członkowskich decyzji w sprawie 

otwartego dostępu jest rozporządzenie 869/2014. 

Rozporządzenie 869/2014 zawiera przepisy określające m.in.: 

• siatkę podstawowych pojęć, takich jak: nowe międzynarodowe przewozy 

pasażerskie, badanie głównego celu oraz równowagi ekonomicznej, umowa 

o świadczenie usług publicznych czy wynik finansowy netto; 

• opis procedury rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania otwartego 
dostępu wraz z etapem zgłoszenia powiadomienia przez aplikanta, 

poinformowania podmiotów uprawnionych o otrzymanym powiadomieniu, 

analizy przez organ regulacyjny otrzymanych wniosków o badanie głównego 

celu lub równowagi ekonomicznej; 

• przesłanki przemawiające za podjęciem przez organ regulacyjny decyzji 

o określonym kierunku i zakresie, wraz ze wskazaniem dopuszczalnych 

rodzajów rozstrzygnięć; 

• zasady współpracy organów regulacyjnych w przypadku otrzymania 

powiadomienia o planowanym nowym połączeniu międzynarodowym. 

Rozporządzenie 869/2014 miało z założenia regulować procedurę wydawania przez 

organ regulacyjny decyzji w sprawie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej. 

W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawca zdecydował się 

na skorzystanie z dorobku legislacyjnego Unii Europejskiej – w ustawie o transporcie 

kolejowym zawarł przepis normujący zasady wydawania otwartego dostępu 

                                                                            

1 Uchylony na podstawie dyrektywy 2016/2370. Pełne brzmienie przepisu: 

Art. 10 ust. 3 dyrektywy 2012/34 UE: Właściwy organ regulacyjny lub właściwe organy regulacyjne, 
o których mowa w art. 55, określają – na wniosek odpowiednich właściwych organów lub zainteresowanych 
przedsiębiorstw kolejowych – czy głównym celem usługi jest przewóz pasażerów między stacjami 
znajdującymi się w różnych państwach członkowskich. 

Art. 10 ust. 4 dyrektywy 2012/34 UE: W oparciu o doświadczenia organów regulacyjnych, właściwych 
organów i przedsiębiorstw kolejowych oraz w oparciu o działalność sieci, o której mowa w art. 57 ust. 1, 
Komisja przyjmuje, do dnia 16 grudnia 2016 r., środki określające szczegółowo procedurę i kryteria, których 
należy przestrzegać do celów stosowania ust. 3 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 62 ust. 3. 
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również w krajowych przewozach pasażerskich, realizowanych na zasadach 

komercyjnych.  

Regulacja ta miała w istocie charakter przepisu odsyłającego. 

Przepisy art. 29c ust. 2 – 3 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu 

obowiązującym przed 12 maja 2020 r., stanowiły, że: 

2. Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie 
międzynarodowej, w przypadku gdy spełnione zostaną następujące warunki: 

1) w wyniku przeprowadzonego badania, o którym mowa w art. 7 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 12.08.2014, str. 1), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 869/2014”, Prezes UTK określi, że głównym celem 
proponowanych nowych usług kolejowych jest przewóz pasażerów między stacjami 
znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo żaden 
podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania; 

2) w wyniku przeprowadzonego badania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia 
869/2014, Prezes UTK określi, że proponowane nowe międzynarodowe połączenie 
pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania. 

3. Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, 
w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, 
że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej 
umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi 
o przeprowadzenie takiego badania. W zakresie procedury przeprowadzenia badania, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem 
art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio. 

Oprócz opisanego powyżej przepisu odsyłającego w ustawie o transporcie 

kolejowym zostały zawarte także regulacje kształtujące specyfikę decyzji 

wydawanych przez polski organ regulacyjny w sprawie przyznania otwartego 

dostępu. 

W przepisach krajowych ustalono: 

• dane i parametry, jakie powinny zostać wskazane w decyzji w sprawie 

przyznania otwartego dostępu (określenie podmiotu, na rzecz którego 

zostało wydane rozstrzygnięcie, relacja połączeń realizowanych 

na podstawie wydanej decyzji, możliwość wskazania dodatkowych warunków 

wykonywania przewozów); 

• maksymalny okres, na jaki może zostać przyznana decyzja w sprawie 
otwartego dostępu (5 lat); 
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• kompetencję do dokonywania przez Prezesa UTK kontroli przewoźników 

wykonujących usługi na podstawie decyzji w sprawie przyznania otwartego 

dostępu; 

• przesłanki wygaszenia i uchylenia decyzji w sprawie przyznania otwartego 

dostępu. 

W związku z tym postępowania w sprawie przyznania otwartego dostępu 

teoretycznie mogą być prowadzone zarówno na podstawie przepisów 

rozporządzenia 869/2014 (stosowanego wprost lub odpowiednio), przepisów 

ustawy o transporcie kolejowym, jak i na podstawie krajowej procedury normującej 

zasady wydawania decyzji administracyjnych. 

Prezes UTK prowadził postępowania o przyznanie otwartego dostępu zarówno 

na trasach krajowych, jak również w relacjach międzynarodowych, na podstawie 

regulacji rozporządzenia 869/2014. Podmioty, które wnioskowały o przyznanie 

otwartego dostępu były przewoźnikami kolejowymi, a decyzje były wydawane  

na ich rzecz (tj. byli oni zarówno aplikantami wnioskującymi o przyznanie prawa 

otwartego dostępu, jak również podmiotami uprawnionymi do wykonywania 

przewozów na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu). 

Rozporządzenie 869/2014 zostanie uchylone ze skutkiem od 12 grudnia 2020 r. 

Mimo że jego byt prawny został przesądzony, to znajdzie ono zastosowanie 

w przypadkach określonych w przepisach przejściowych rozporządzenia 

2018/1795.  

 

3.2.  Rozporządzenie 2018/1795 – nowa regulacja w zakresie otwartego 
dostępu  

 

Obowiązywanie dyrektywy 2012/34/UE oraz rozporządzenia 869/2014, wydanego 

na podstawie tej pierwszej regulacji, pozwoliło organom Unii Europejskiej 

oraz państwom członkowskim na wyciągnięcie wniosków w zakresie 

odpowiedniości obowiązujących norm prawa oraz ich zgodności z realiami 

rynkowymi. 

W następstwie przeprowadzonego procesu legislacyjnego zmianie uległa zarówno 

treść dyrektywy 2012/34/UE, zmodyfikowana przez dyrektywę 2016/2370, 

jak również rozporządzenia 869/2014, zamiast którego docelowo ma obowiązywać 

wyłącznie rozporządzenie 2018/1795. 

Zmiany te dowodzą o konsekwencji działań unijnego prawodawcy. Skoro bowiem 

dyrektywa 2012/34/UE, stanowiąca podstawę prawną dla ustanowienia 

rozporządzenia 869/2014, została zmodyfikowana, to zmiany powinny odnosić się 

również do rozporządzenia 869/2014. 
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Charakter oraz zakres zmian wprowadzonych w rozporządzeniu 869/2014, a także 

zmiana podejścia organów Unii Europejskiej i państw członkowskich do procedury 

przyznawania otwartego dostępu oraz badania równowagi ekonomicznej były tak 

znaczące, że konieczne okazało się opracowanie nowej regulacji normującej 

ww. kwestie. 

Kluczowe zmiany, odróżniające rozporządzenie 2018/1795 od rozporządzenia 

869/2014, dotyczą m.in. następujących zagadnień: 

• rozporządzenie 2018/1795 znajduje zastosowanie zarówno do przewozów 

międzynarodowych, jak i krajowych; 

• aplikant został zobowiązany do przedstawienia powiadomienia 
już na początkowym etapie postępowania zarówno organowi regulacyjnemu, 

jak również właściwemu zarządcy infrastruktury kolejowej; 

• dookreślono termin przewidziany dla organu regulacyjnego w przedmiocie 

publikacji kompletnego powiadomienia w wersji jawnej; 

• wyeliminowano możliwość przeprowadzania badania głównego celu; 

• precyzyjnie wskazano następstwa prawne wynikające ze złożenia wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej po terminie przewidzianym przepisami 

prawa; 

• przewidziano możliwość zawieszenia postępowania, przed organem 

regulacyjnym, w sytuacji trwającej procedury przetargowej na świadczenie 

usług na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie 

transportu kolejowego; 

• wprowadzono modyfikację przepisu dotyczącego zakresu i kryteriów badania 

równowagi ekonomicznej realizowanego przez organ regulacyjny. 

 

3.3. Przepisy intertemporalne dotyczące rozporządzenia 869/2014 
i 2018/1795 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy regulacji, które znajdują podstawy prawne 

w rozporządzeniu 2018/1795, jednak w dalszym ciągu istnieje możliwość 

prowadzenia postępowań dotyczących otwartego dostępu na podstawie 

rozporządzenia 869/2014. 

Wynika to z brzmienia przepisów intertemporalnych, jakie prawodawca unijny 

przewidział w nowej regulacji, tj. w rozporządzeniu 2018/1795. 

Decyzją unijnego prawodawcy rozporządzenie 869/2014 utraci moc prawną 

ze skutkiem od 12 grudnia 2020 r. Jednocześnie, dotychczasowe przepisy dotyczące 

otwartego dostępu znajdą zastosowanie do powiadomień otrzymanych 
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od aplikantów po 1 stycznia 2019 r. wyłącznie wtedy, gdy powiadomienia te zostaną 

złożone z odpowiednim wyprzedzeniem – takim, że możliwe będzie rozpoczęcie 

nowych kolejowych przewozów pasażerskich przed 12 grudnia 2020 r. 

Analiza tego przepisu pozwala stwierdzić, że w istocie mogą wystąpić cztery rodzaje 

sytuacji determinujących zastosowanie właściwego rozporządzenia. 

W zależności od momentu złożenia wniosku do organu regulacyjnego 

oraz planowanego terminu uruchomienia nowej usługi komercyjnego przewozu 

osób, możliwe są następujące warianty: 

• do powiadomień otrzymanych przez organ regulacyjny przed  

1 stycznia 2019 r. zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia 869/2014; 

• do powiadomień otrzymanych przez organ regulacyjny po 1 stycznia 2019 r., 
których rozpatrzenie przez organ regulacyjny nastąpi w terminie przed 

12 grudnia 2020 r., w sposób umożliwiający uruchomienie nowych 

przewozów przed tą datą – zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia 
869/2014; 

• do powiadomień otrzymanych przez organ regulacyjny przewidujących 

uruchomienie nowych przewozów komercyjnych od 12 grudnia 2020 r. 

lub później zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia 2018/1795; 

• do powiadomień otrzymanych przez organ regulacyjny po 1 stycznia 2019 r., 

których rozpatrzenie przez organ regulacyjny nastąpi w terminie późniejszym 

niż przed 12 grudnia 2020 r., zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia 
2018/1795. 

Skutkiem wprowadzenia okresu przejściowego, ustanowionego 

w art. 14 rozporządzenia 2018/1795, jest sytuacja, w następstwie której 

jednocześnie obowiązują dwie regulacje odnoszące się do problematyki otwartego 

dostępu i badania równowagi ekonomicznej. 

Rozporządzenia 869/2014 oraz 2018/1795 są aktami względem siebie 

konkurencyjnymi. Oznacza to, że w ramach rozpatrywania konkretnego 

powiadomienia, a tym samym w ramach jednego postępowania, podstawę prawną 

dla wydania przez Prezesa UTK decyzji w sprawie dotyczącej otwartego dostępu 

mogą stanowić przepisy rozporządzenia 869/2014 albo rozporządzenia 2018/1795. 

Taki stan przejściowy będzie istniał do 12 grudnia 2020 r. 

Prawodawca unijny zdecydował zatem w art. 14 rozporządzenia 2018/1795, 

że 12 grudnia 2020 r. będzie datą graniczną dla dalszego obowiązywania 

rozporządzenia 869/2014. Po tym terminie jedyną regulacją unijną w randze 

rozporządzenia, normującą problematykę otwartego dostępu, będzie 

rozporządzenie 2018/1795. 
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3.4.  Ustawa o transporcie kolejowym i jej nowelizacja 

 

Ustawa o transporcie kolejowym zawiera przepisy przyznające Prezesowi UTK 

kompetencję do wydawania decyzji w sprawach dotyczących otwartego dostępu.  

Przepisy kluczowe dla określenia kompetencji Prezesa UTK w tym obszarze można 

znaleźć w dwóch miejscach ustawy o transporcie kolejowym. 

Pierwszym z nich jest art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym, który 

określa, że: Do zadań Prezesa UTK w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy 
wydawanie decyzji dotyczących otwartego dostępu2. Jest to przepis o charakterze 

kompetencyjnym, ustanawiający Prezesa UTK organem właściwym w zakresie 

decyzji dotyczących otwartego dostępu. Regulacja ta przyznaje Prezesowi UTK 

właściwość rzeczową w zakresie tego rodzaju postępowań oraz właściwość 

miejscową na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ta druga właściwość i jej 

wyłączność wynika z tego, że Prezes UTK jest jedynym organem regulacyjnym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powołanym do wykonywania funkcji 

określonych w dyrektywie 2012/34/UE w zakresie transportu kolejowego3. 

Drugim przepisem jest art. 29c ustawy o transporcie kolejowym, w którym opisany 

został sposób realizowania funkcji przez Prezesa UTK w zakresie wydawania decyzji 

w sprawach dotyczących otwartego dostępu. 

Przepis ten określa: 

• sytuacje, w których wymagane jest uzyskanie decyzji w sprawie otwartego 

dostępu; 

• właściwe regulacje prawa unijnego, które mają zastosowanie 
w postępowaniu dotyczącym rozpatrzenia powiadomienia otrzymanego 

przez organ regulacyjny; 

• obowiązki organu regulacyjnego w zakresie publikacji powiadomienia 

i poinformowania podmiotów uprawnionych o otrzymanym wniosku 

aplikanta; 

                                                                            

2 Brzmienie omawianego przepisu zostało nadane w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie 
kolejowym, która weszła w życie 12 maja 2020 r. Modyfikacja przepisów nastąpiła na podstawie 
ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 400). Przywołany przepis przed ww. datą stanowił, że Prezes UTK w ramach 
kompetencji w zakresie regulacji wydaje decyzje o przyznaniu otwartego dostępu. Zmiana 
wprowadzona nowelizacją ma na celu bardziej dokładne określenie funkcji organu regulacyjnego 
poprzez wskazanie, że do kompetencji Prezesa UTK należy wydawanie różnych decyzji w zakresie 
kierunku rozstrzygnięcia, tj. zarówno przyznanie, zmiana, jak również odmowa przyznania otwartego 
dostępu do infrastruktury kolejowej, w związku z otrzymanym powiadomieniem w sprawie 
przyznania otwartego dostępu. 

3 Art. 10 ustawy o transporcie kolejowym w związku z art. 55 – 57 dyrektywy 2012/34/UE z późn. zm. 
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• prawa podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej; 

• przesłanki przemawiające za wydaniem przez organ regulacyjny określonej 

decyzji w sprawie dotyczącej otwartego dostępu; 

• szczególne wymagania formalne w zakresie treści decyzji regulacyjnej 
wydanej w sprawie otwartego dostępu; 

• maksymalny czas, na jaki może zostać wydana decyzja o przyznaniu 

otwartego dostępu lub ograniczonego dostępu; 

• tryb odwoławczy w przypadku otrzymania przez stronę decyzji 

niezadowalającej; 

• przeprowadzanie przez organ regulacyjny kontroli z zakresu wykonywania 

przewozów na podstawie decyzji w sprawie przyznania otwartego 

lub ograniczonego dostępu; 

• sytuacje, w których wydana decyzja wygasa; 

• sytuacje, w których wydana decyzja zostaje uchylona przez organ 

regulacyjny; 

• stosowanie regulacji w zakresie otwartego dostępu do kolei dużych 
prędkości. 

Wskazane przepisy znalazły się w ustawie o transporcie kolejowym z uwagi 

na obowiązujące regulacje unijne w zakresie procedury przyznawania otwartego 

dostępu i badania równowagi ekonomicznej, tj. wspomnianego uprzednio 

rozporządzenia 869/2014 oraz 2018/1795. 

Przywołana powyżej treść przepisów uwzględnia nowelizację ustawy o transporcie 

kolejowym, która weszła w życie 12 maja 2020 r. 

Przed tą datą wspomniane przepisy art. 13 oraz art. 29c ustawy o transporcie 

kolejowym obowiązywały w innym brzmieniu. 

Zasadnicze różnice pomiędzy obiema regulacjami, tj. ustawy o transporcie 

kolejowym w brzmieniu obowiązującym przed 12 maja 2020 r. i po tej dacie, 

dotyczyły: 

• określenia rodzaju decyzji wydawanych przez Prezesa UTK; 

• zawartego odesłania do przepisów rozporządzenia 2018/1795 

albo 869/2014; 

• zmiany brzmienia przepisów określających warunki wydania przez 

Prezesa UTK decyzji o określonym kierunku; 

• zawarcia w nowej regulacji przepisu wskazującego na odpowiednie 

stosowanie przepisów art. 29c ustawy o transporcie kolejowym 
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do postępowań w sprawach dotyczących otwartego dostępu dla kolei dużych 

prędkości; 

• modyfikacji trybu odwoławczego w sprawach decyzji dotyczących otwartego 

dostępu. 

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wynikała z obowiązku dostosowania 

brzmienia przepisów krajowych do unijnych regulacji prawnych, tj. dyrektywy 

2012/34/UE i jej zmiany oraz planowanego uchylenia rozporządzenia 869/2014 

i wejścia w życie rozporządzenia 2018/1795. 

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, w następstwie której 

od 12 maja 2020 r. obowiązują zmienione przepisy prawa m.in. w zakresie otwartego 

dostępu, przewidywała przepisy intertemporalne. W art. 4 nowelizacji ustawy 

o transporcie kolejowym ustawodawca przewidział regulacje w zakresie stosowania 

właściwych przepisów. Zgodnie z ich treścią: 

1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, o której 
mowa w art. 29c st. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej 
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Do nowych kolejowych przewozów pasażerskich, w przypadku których aplikant, 
o którym mowa w art. 4 pkt 9b ustawy zmienianej w art. 1, powiadomił o zamiarze 
ich wprowadzenia w terminie umożliwiającym rozpoczęcie ich wykonywania przed dniem 
12 grudnia 2020 r., stosuje się przepisy 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 12.08.2014, str. 1). 

Wprowadzenie przepisów przejściowych w nowelizacji ustawy o transporcie 

kolejowym jest następstwem wprowadzenia podobnych przepisów przez unijnego 

prawodawcę odnoszących się do zasad stosowania właściwych przepisów 

rozporządzenia 869/2014 albo 2018/1795 w zakresie postępowań w sprawach 

dotyczących otwartego dostępu. 

Niniejszy dokument dotyczy problematyki rozporządzenia 2018/1795 i jego 

regulacji, dlatego w dalszej części znajdują się odwołania wyłącznie do nowych 

przepisów unijnych z  zakresu procedury przyznawania otwartego dostępu. 
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4. Powiadomienie w sprawie przyznania otwartego dostępu 

4.1.  Nowe kolejowe przewozy pasażerskie 

 

Punktem wyjścia dla rozważań o konieczności występowania przez aplikanta 

z powiadomieniem, a tym samym przez podmioty uprawnione – z wnioskiem 

o badanie równowagi ekonomicznej, powinno być ustalenie, czy planowane 

przewozy faktycznie spełniają wszystkie przesłanki definicji nowych kolejowych 

przewozów pasażerskich, przewidzianej w art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2018/1795. 

Zgodnie z tym przepisem nowe kolejowe przewozy pasażerskie to takie, które: 

• mają być wykonywane na infrastrukturze kolejowej; 

• mają dotyczyć osób, a nie rzeczy4; 

• mają cechę usługi regularnej wykonywanej na podstawie rozkładu jazdy 

pociągów5; 

• są zupełnie nowe albo zakładają istotną zmianę istniejących kolejowych 

przewozów pasażerskich6. 

                                                                            

4 Z uwagi na to, że w praktyce funkcjonuje podział na pociągi towarowe, dedykowane do przewozu 
rzeczy, oraz pasażerskie, uruchamiane w celu umożliwienia przejazdu osobom, właściwe jest 
określenie podstawowego parametru usługi. Uruchamianie pociągów towarowych wraz z procesem 
przydzielania przez zarządcę infrastruktury zdolności przepustowej podlega innym zasadom 
i kryteriom niż w przypadku pociągów pasażerskich. 

5 Przesłanki regularności nie będzie spełniać pociąg uruchamiany okazjonalnie. W świetle art. 4 pkt 
22a ustawy o transporcie kolejowym: pasażerski przewóz okazjonalny - jednorazowy przewóz w zakresie 
pasażerskiego transportu kolejowego mający na celu zaspokojenie potrzeb przewozowych 
nieprzewidzianych w realizowanych na danej linii przewozach na podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych albo decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu. 
Jednorazowość, incydentalność to cechy, które uniemożliwiają rozpatrywanie przez organ regulacyjny 
ewentualnie otrzymanego powiadomienia, którego przedmiotem byłoby uruchomienie okazjonalnego 
przewozu osób. 
6 Nowe kolejowe przewozy pasażerskie to takie, które dotychczas nie były uruchamiane na zasadach 
komercyjnych. Przez nowe kolejowe przewozy pasażerskie należy uznać również taką usługę, która 
wprawdzie była dotychczas realizowana w oparciu o decyzję organu regulacyjnego w sprawie 
otwartego dostępu, jednakże ze względu na zmianę parametrów przewozów, takich jak częstotliwość 
wykonywania przejazdów czy też liczba stacji zatrzymania, powinna zostać uznana za nową usługę 
w porównaniu do tej realizowanej obecnie. Istotna zmiana to taka, która faktycznie wprowadza 
tak znaczące modyfikacje, że niezbędne jest przeprowadzenie całej procedury w sprawie przyznania 
otwartego dostępu. Zmiana parametrów usługi, w następstwie których dotychczas realizowana 
usługa może zostać uznana za nową, odnosi się do zwiększenia częstotliwości oraz liczby stacji 
zatrzymania. Modyfikacja ww. parametrów w przeciwnym kierunku, tj. polegająca na uruchamianiu 
np. 2 zamiast 3 przejazdów w ciągu dnia czy zmniejszenie liczby stacji zatrzymania np. z 30 do 25 
(pod warunkiem wykonywania dalszego zatrzymywania na stacjach wymienionych w decyzji 
w sprawie otwartego dostępu), również nie pozwala zakwalifikować danej usługi jako nowej. 
Brak spełnienia przesłanek definicji nowych kolejowych przewozów pasażerskich czyni 
bezprzedmiotowym występowanie do organu regulacyjnego z powiadomieniem. 
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Jeśli planowana nowa usługa przewozu osób spełnia wszystkie przesłanki zawarte 

w definicji określonej w art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2018/1795, to są to nowe 

kolejowe przewozy pasażerskie, wobec których zastosowanie powinna znaleźć 

procedura określona w rozporządzeniu 2018/1795. 

Aby można było przeprowadzić badanie równowagi ekonomicznej, niezbędne jest 

złożenie przez aplikanta odpowiedniego powiadomienia. 

Tak jak zostało wskazane powyżej, procedura badania równowagi ekonomicznej 

może zaistnieć w sytuacji, gdy aplikant wyrazi wolę uruchomienia nowych 

kolejowych przewozów pasażerskich. 

Zgodnie z regulacją art. 4 rozporządzenia 2018/1795 zamiar uruchomienia nowych 

kolejowych przewozów pasażerskich powinien zostać wyrażony przez aplikanta 

poprzez złożenie organowi regulacyjnemu powiadomienia zawierającego informacje 

na temat podstawowej specyfikacji planowanej nowej usługi.  

Powiadomienie powinno zostać złożone organowi regulacyjnemu z zachowaniem 

wymagań prawnych dotyczących: 

• przedstawienia powiadomienia na standardowym formularzu; 

• przekazania powiadomienia we właściwej formie; 

• przedłożenia powiadomienia w odpowiednim terminie, przed planowanym 

uruchomieniem nowej usługi; 

• zawarcia w powiadomieniu informacji na temat podstawowych parametrów 

planowanej nowej usługi. 

 

4.2.  Formularz, na którym należy złożyć powiadomienie o planowanej nowej 
usłudze 

 

Aby usystematyzować informacje, jakie powinny zostać przekazane przez aplikanta 

w powiadomieniu, organ regulacyjny opracowuje przeznaczony do tego formularz. 

Dokument ten powinien być dostępny na stronie internetowej organu regulacyjnego 

– tak, aby każdy podmiot potencjalnie zainteresowany uruchomieniem nowych 

przewozów komercyjnych mógł się z nim zapoznać, uzupełnić wymagane informacje, 

a następnie przedstawić uzupełnione powiadomienie. 

Formularze, w tym te dotyczące powiadomienia składanego przez aplikanta, 

zostały opublikowane na stronie internetowej polskiego organu regulacyjnego 

pod adresem: https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-

dostep/  

https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/
https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/
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Informacje, których przekazanie jest wymagane w powiadomieniu, mają charakter 

podstawowy, umożliwiający określenie podmiotu wnioskującego 

oraz podstawowych parametrów planowanej nowej usługi przewozu. 

W przypadku formularzy opublikowanych przez Prezesa UTK, odnoszących się 

do składania powiadomienia przez aplikanta, wymagane jest udzielenie 

następujących informacji: 

• danych identyfikujących aplikanta, tj. oficjalna nazwa podmiotu (w przypadku 

spółek według kodeksu spółek handlowych – taka jak w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), adres (w tym adres siedziby 

oraz adres do doręczeń w przypadku, gdy oba wskazane adresy nie są ze sobą 

tożsame), numer identyfikacyjny z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów zagranicznych, właściwe jest 

wskazanie krajowego odpowiednika polskiego rejestru lub innego rejestru, 

do którego został wpisany podmiot); 

• danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za zapytania (imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub inne) – ustanowienie takiej 

osoby umożliwia sprawną wymianę informacji w ramach toczącego się 

postępowania, pozwala niezwłocznie oraz dodatkowo przekazywać 

wyjaśnienia osobie, która po stronie aplikanta powinna posiadać wiedzę 

na temat prowadzonej sprawy7; 

• numerów, dat wydania i wskazania organu, który wydał na rzecz przewoźnika 

mającego wykonywać nowe przewozy, certyfikat bezpieczeństwa cz. A oraz 

cz. B, licencję przewoźnika kolejowego8 (dokumenty pozwalające dookreślić 

                                                                            

7 Osoba kontaktowa nie jest automatycznie uznawana za pełnomocnika uprawnionego 
do reprezentowania spółki na zewnątrz. Doświadczenia Prezesa UTK z prowadzenia postępowań 
w trybie rozporządzenia 869/2014 pozwalają stwierdzić, że w większości przypadków osoba 
kontaktowa była jednocześnie pełnomocnikiem aplikanta uprawnionym do podejmowania czynności 
w imieniu i na rzecz mocodawcy. Zdarzały się jednakże przypadki, w którym jedna osoba była 
wskazywana jako osoba kontaktowa, inna natomiast występowała jako pełnomocnik podmiotu. 
Jeżeli dana osoba ma występować w roli pełnomocnika podmiotu, to niezbędne jest legitymowanie 
się przez nią dokumentem pełnomocnictwa, a w przypadku jego przedłożenia do Prezesa UTK – 
również przedłożeniem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. Na marginesie należy 
również zwrócić uwagę, że w przypadku ustanowienia w sprawie kilku pełnomocników, niezbędne 
jest przedstawienie przez każdego z nich dokumentu pełnomocnictwa, dowodu uiszczenia opłaty 
skarbowej (od każdego stosunku pełnomocnictwa), oraz wskazania adresu do doręczeń (szczególnie 
w sytuacji, gdy każdy z ustanowionych pełnomocników ma inny adres do doręczeń). 

8 Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której przewoźnik mający wykonywać nowe przewozy 
w momencie składania powiadomienia nie posiada wydanego certyfikatu bezpieczeństwa, lecz jest 
np. w trakcie takiej procedury. W tego typu przypadkach niezbędne jest przedstawienie 
przez podmiot opisu sytuacji wraz ze wskazaniem organu regulacyjnego, przed którym toczą się 
odpowiednie postępowania w przedmiocie wydania dokumentów oraz spodziewanego terminu ich 
uzyskania. 
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sytuację prawno-faktyczną podmiotu, który ma wykonywać nowe przewozy 

kolejowe); 

• trasy, na której mają być wykonywane nowe przewozy kolejowe 9 , 

wraz z informacją na temat: 

- linii kolejowych (według oznaczenia zarządcy infrastruktury); 

- stacji początkowej oraz końcowej, z uwzględnieniem pośrednich stacji 

zatrzymania (według oznaczenia zarządcy infrastruktury); 

- kilometrażu całej trasy, a także odległości pomiędzy wszystkimi stacjami 

zatrzymania dla całej nowej usługi przewozu; 

- godzin odjazdu i przyjazdu z każdej wskazanej stacji, w ramach nowej usługi 

przewozu10; 

• okresu, w jakim ma być realizowana nowa usługa przewozu osób 
wraz z dokładnym określeniem daty rozpoczęcia i zakończenia realizowania 

przewozów11; 

• częstotliwości kursowania pociągów w ramach nowej kolejowej usługi 

przewozu; 

                                                                            

9  Dobrą praktyką jest przekazywanie przez aplikantów projektów rozkładów jazdy w wersji 
edytowalnej, np. w formacie .doc. Takie rozwiązanie umożliwia sprawną publikację powiadomienia 
przez organ regulacyjny, a także dokonanie niezbędnych korekt, np. w sytuacji zidentyfikowania 
niespójności lub błędów rzutujących na jasność planowanej nowej usługi). 

10 Dotychczasowe doświadczenia Prezesa UTK wskazują na to, że część podmiotów preferuje 
zamieszczanie informacji dotyczących projektowanego rozkładu jazdy, wraz ze wskazaniem godzin 
odjazdów i przyjazdów, linii kolejowych, nazw wszystkich stacji zatrzymania, wraz z kilometrażem 
w ramach jednego dokumentu dołączanego do powiadomienia w formie załącznika. Zarówno podanie 
informacji w powiadomieniu, jak również zawarcie ich w indywidualnie opracowanym przez podmiot 
zestawieniu będzie akceptowane przez Prezesa UTK o tyle, o ile nie będzie zawierało błędów 
merytorycznych. 

11 Warto zwrócić uwagę na regulację art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795, które stanowi, 
że: Informacje dotyczące planowanego prowadzenia nowych kolejowych przewozów pasażerskich muszą 
obejmować co najmniej pierwsze trzy lata, a w miarę możliwości pierwsze pięć lat działalności. Organ 
regulacyjny może jednak wyrazić zgodę na krótszy okres. Tym samym zasadniczo najkrótszy okres, 
w jakim powinna być prowadzona działalność w zakresie komercyjnych przewozów osób,  
to co najmniej 3 lata. Może to wynikać m.in. z zamiaru unijnego prawodawcy do zapewnienia 
podróżnym możliwie stałej oferty przewozu osób. Należy pamiętać, że w świetle rozporządzenia 
2018/1795 nowe przewozy komercyjne powinny odznaczać się stałością, a nie tymczasowością  
lub incydentalnością.  

Polski ustawodawca zdecydował się wskazać w krajowych regulacjach maksymalny okres, na jaki 
może zostać przyznane uprawnienie do wykonywania komercyjnych przewozów pasażerskich. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o transporcie kolejowym maksymalny czas, na jaki możliwe jest 
przyznanie w Rzeczypospolitej Polskiej decyzji dotyczącej otwartego dostępu, wynosi 5 lat. 
W przypadku woli uruchamiania przez przewoźnika kolejowego nowych połączeń kolejowych 
nie przez cały rok, lecz np. wyłącznie w okresie wakacji letnich, niezbędne jest zawarcie stosownej 
informacji w treści powiadomienia. 
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• ewentualnych odchyleń od planowanego rozkładu jazdy nowej usługi 

przewozu;  

• taboru, jaki ma być wykorzystywany w nowych kolejowych przewozach12; 

• danych, które zostały przekazane do organu regulacyjnego, lecz z uwagi 
na ich szczególny walor, nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim 

(szczegółowa informacja o tym znajduje się w punkcie 4.5 niniejszej 

metodyki). 

Przedstawione informacje mają charakter danych podstawowych, które aplikant 

powinien przedstawić w powiadomieniu w celu jego sprawnego rozpatrzenia przez 

Prezesa UTK. 

Pominięcie części informacji może wiązać się z koniecznością przygotowania 

przez Prezesa UTK wezwania do ich uzupełnienia. Wpływa to na czas, w jakim 

możliwe jest podjęcie przez Prezesa UTK dalszych czynności w związku 

z otrzymanym powiadomieniem. 

Aplikanci mogą przedstawić dodatkowe informacje, niewymienione w formularzu, 

które w ich ocenie mogą być przydatne dla rozpatrzenia przez organ regulacyjny 

wniosku w sprawie przyznania otwartego dostępu. W tym zakresie aplikanci mają 

swobodę w przedstawianiu informacji oraz danych opisujących inne parametry 

planowanej nowej usługi przewozu. 

 

4.3.  Forma, w jakiej należy przekazać powiadomienie o planowanej nowej 
usłudze 

 

Unijny prawodawca stwierdził, że zasadniczym kanałem komunikacji pomiędzy 

organem regulacyjnym a aplikantem zainteresowanym wykonywaniem nowych 

kolejowych przewozów pasażerskich powinna być forma elektroniczna. 

Jednocześnie ani w rozporządzeniu 869/2014, ani w rozporządzeniu 2018/1795 

nie zawarto definicji legalnej tego, co należy rozumieć przez spełnienie warunku 

formy elektronicznej. 

Dotychczasowe doświadczenia Prezesa UTK pozwalają stwierdzić, że zagadnienie 

to sprawiało aplikantom trudności w spełnianiu wymagań przepisów rozporządzeń 

regulujących formę komunikacji i doręczania pism.  

                                                                            

12 Z uwagi na sprawowany przez Prezesa UTK nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów 
w transporcie kolejowym, w tym osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, pożądane jest przekazywanie przez aplikantów informacji na temat udogodnień, jakie 
posiada pojazd, w tym m.in. czy jest on przystosowany do przewozów osób np. poruszających się 
na wózkach, a także jakiego rodzaju usługi mają być oferowane podróżnym podczas przejazdu 
pociągu. 



  

 

 

24 

Prezes UTK prezentuje stanowisko zgodnie z którym, spełnienie wymogu formy 

elektronicznej zachodzi w przypadku: 

• przedstawienia powiadomienia wraz z niezbędnymi załącznikami 

za pośrednictwem platformy ePUAP (skrytka ePUAP Urzędu Transportu 

Kolejowego: /UTK/skrytka (/UTK/SkrytkaESP); 

• przedstawienia powiadomienia wraz z niezbędnymi załącznikami 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej: 

utk@utk.gov.pl)13. 

Prezes UTK zachęca do założenia profilu zaufanego i przesyłania wszelkiej 

korespondencji właśnie za jego pośrednictwem. Korzystanie z profilu zaufanego 

i platformy ePUAP niesie za sobą wiele korzyści. Należą do nich: 

• możliwość automatycznego generowania potwierdzenia doręczenia/ 

otrzymania pisma wysłanego poprzez platformę; 

• przejrzyste zasady dotyczące momentu doręczenia pisma za pośrednictwem 

platformy; 

• możliwość przesyłania plików dużych rozmiarów za pośrednictwem 

platformy; 

• zapobiegnięcie niedoręczeniu wiadomości, np. ze względu na zapełnioną 

skrzynkę poczty elektronicznej.  

W przypadku wysyłania korespondencji w formie elektronicznej niezbędne jest 

ustalenie, że pisma przekazane do Prezesa UTK zostały podpisane przez uprawniony 

podmiot lub osobę/osoby działającą/ce w jego imieniu. 

Z tego względu każdy dokument przekazany w formie elektronicznej powinien być 

podpisany elektronicznie przez: 

• osobę lub osoby występujące w imieniu podmiotu, posiadające ustawowe 

umocowanie do występowania w jego imieniu lub legitymujące się 

odpowiednim dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez osobę 

lub osoby uprawnione do wydania takiego dokumentu (np. w przypadku 

organizatora publicznego transportu zbiorowego); 

• osobę lub osoby występujące w imieniu spółki, w rozumieniu kodeksu spółek 
handlowych, których umocowanie wynika z treści informacji dotyczącej 

danego podmiotu zawartej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji, 

                                                                            

13 Dane kontaktowe Urzędu Transportu Kolejowego dostępne są pod adresem: 
https://utk.gov.pl/pl/urzad/kontakt/ 
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lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione 

do wydania takiego dokumentu w imieniu spółki. 

W przypadku spółek (w rozumieniu kodeksu spółek handlowych) niezwykle istotne 

jest podpisanie dokumentu przez osoby faktycznie uprawnione do wykonania 

tej czynności, zgodnie z ustanowionymi w ramach podmiotu zasadami reprezentacji. 

W praktyce zdarzały się przypadki, w których dokument był podpisany przez jedną 

osobę wskazaną jako uprawnioną do reprezentowania spółki na zewnątrz, jednakże 

zgodnie z zasadami reprezentacji ustanowionymi w tym podmiocie (znajdującymi 

odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), 

złożony podpis był ważny np. łącznie z podpisem innego członka zarządu 

lub prokurentem. 

Każdy przedstawiony w postępowaniu dokument powinien być podpisany przez 

osobę lub osoby do tego umocowane. 

W sytuacji, gdy osobą podpisującą dokument jest osoba, która np. działa 
w charakterze pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie dokumentu 
pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty z tytułu jego przedłożenia 
Prezesowi UTK). Składany organowi regulacyjnemu dokument pełnomocnictwa 
powinien być aktualny w momencie jego przedłożenia. 

Zgodnie z art. 63 § 3a pkt 1-3 k.p.a.: Podanie wniesione w formie dokumentu 
elektronicznego powinno: 

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość 
potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 
elektronicznej; 

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym 
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego 
wzoru; 

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. 

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 
z późn. zm.): Uwierzytelnienie użytkownika systemu teleinformatycznego podmiotu 
publicznego, w którym udostępniane są usługi online, wymaga użycia: 

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, 
o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 16 
i 1590), lub 

2) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w notyfikowanym systemie 
identyfikacji elektronicznej, lub 

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 
elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie 
wymagane w celu realizacji usługi online. 



  

 

 

26 

Według art. 20a ust. 2 ww. ustawy: Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań 
publicznych systemu teleinformatycznego, może umożliwiać użytkownikowi 
uwierzytelnienie w tym systemie także przez zastosowanie innych technologii.  

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1544 z późn. zm.), profil zaufany ePUAP potwierdzony przed dniem 
wejścia w życie tej ustawy (11 września 2018 r.) staje się profilem zaufanym 
w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

W myśl art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, 
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE(Dz. Urz. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r., 
str. 73): Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub krajową praktyką administracyjną dostęp 
do usługi online świadczonej przez podmioty sektora publicznego w jednym państwie 
członkowskim wymaga identyfikacji elektronicznej przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, w tym pierwszym państwie członkowskim 
na potrzeby transgranicznego uwierzytelniania tej usługi online uznaje się środek 
identyfikacji elektronicznej wydany w innym państwie członkowskim pod warunkiem, 
że spełnione są następujące warunki: 

a) środek identyfikacji elektronicznej jest wydany w ramach systemu identyfikacji 
elektronicznej wymienionego w wykazie publikowanym przez Komisję 
na podstawie art. 9; 

b) poziom bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej odpowiada poziomowi 
bezpieczeństwa równemu lub wyższemu od poziomu bezpieczeństwa wymaganego 
przez odpowiedni poziom sektora publicznego na potrzeby dostępu do tej usługi 
online w pierwszym państwie członkowskim, pod warunkiem że poziom 
bezpieczeństwa tego środka identyfikacji elektronicznej odpowiada średniemu 
lub wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa; 

c) odpowiedni poziom sektora publicznego korzysta ze średniego lub wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do dostępu do tej usługi online. 

Wskazane zasady dotyczą wniosku o przyznanie otwartego dostępu14. 

Podsumowując, bez względu na formę kontaktu aplikanta z organem regulacyjnym, 
dokumenty przekazane w ramach postępowania w sprawie dotyczącej otwartego 
dostępu powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem zaufanym, lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość 
potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w ramach 
danego postępowania. 

                                                                            

14 Regulacje dotyczące wymogu formy elektronicznej znajdą również zastosowanie w przypadku 
składania wniosku o przeprowadzenie badania równowagi elektronicznej. Prawodawca unijny 
określił, że również wniosek o badanie równowagi ekonomicznej, składany przez podmiot 
uprawniony powinien zostać złożony do organu regulacyjnego w formie elektronicznej. 
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Nowością, jaką przewidział unijny prawodawca w zakresie formy składania 
powiadomienia, jest dopuszczenie możliwości skorzystania z formy papierowej. 

Forma papierowa może zostać uznana przez organ regulacyjny za dopuszczalną 

jedynie w uzasadnionych przypadkach. Organ regulacyjny indywidualnie ocenia 

każdy przypadek złożenia powiadomienia w formie papierowej, w tym również 

odnosi się do przedstawionego przez aplikanta uzasadnienia dokonania czynności 

w takiej formie. Organ regulacyjny analizuje zasadność czynności podjętych przez 

aplikanta i w związku z tym może zgodzić się lub odmówić przyjęcia powiadomienia 

w formie papierowej.  

W przypadku przedstawienia powiadomienia w formie papierowej należy pamiętać 

o następujących kwestiach: 

• konieczności podpisania wszelkich dokumentów przez osoby do tego 

uprawnione; 

• w przypadku ustanowienia pełnomocnika – załączeniu dokumentu 
pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 

• konieczności przedstawienia uzasadnienia dla złożenia powiadomienia 

w formie papierowej. 

 

4.4.  Termin, w jakim należy złożyć powiadomienie o planowanej nowej 
usłudze 

Postępowania w sprawach dotyczących otwartego dostępu wymagają nakładu 

czasu, jaki organ regulacyjny ma poświęcić na przeprowadzenie wszystkich 

niezbędnych czynności w celu stwierdzenia, czy nowe kolejowe połączenie 

pasażerskie może stanowić zagrożenie dla umów o świadczenie usług publicznych. 

Po wydaniu decyzji, o których mowa wyżej, rozpoczyna się proces opracowywania 

przez zarządcę infrastruktury rozkładu jazdy pociągów, w ramach których 

zawierane są umowy o przydzielenie oraz wykorzystanie zdolności przepustowej.  

Z tego względu prawodawca unijny stwierdził, że powiadomienie powinno być 

złożone przez aplikanta z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem w życie 

rozkładu jazdy, którego dotyczy powiadomienie – tak, by możliwe było 

przeprowadzenie wszystkich wymaganych czynności przez organ regulacyjny 

oraz zarządcę infrastruktury. 

W ocenie prawodawcy unijnego czas potrzebny organowi regulacyjnemu i zarządcy 

infrastruktury na zrealizowanie wymaganych czynności to co najmniej 18 miesięcy 

przed wejściem w życie obowiązującego rozkładu jazdy, do którego odnosi się 

wniosek o przyznanie zdolności przepustowej. 
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Znajduje to podstawę prawną w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795, który 

zawiera odesłanie do art. 38 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE, zmienionej dyrektywą 

2016/2370. 

Ten ostatni przepis określa termin 18 miesięcy przed wejściem w życie 

obowiązującego rozkładu jazdy, do którego odnosi się zamiar uruchomienia 

przez aplikanta nowych kolejowych przewozów pasażerskich15. 

Z dotychczasowej praktyki wynika, że niekiedy aplikanci zgłaszają powiadomienia 

np. w maju danego roku, a mają zamiar uruchomić nową usługę kolejowych 

przewozów pasażerskich w czerwcu tego samego roku. Tego typu przypadki 

sprawiały, że otrzymane od aplikantów powiadomienia wraz ze wskazanymi 

terminami uruchomienia nowej usługi były trudne do zrealizowania, w szczególności 

w sytuacji, gdy regulacje przewidywały obowiązek zachowania terminu na składanie 

wniosków o badanie równowagi ekonomicznej przez podmioty uprawnione. 

W związku z nową regulacją rozporządzenia 2018/1795 organy regulacyjne zostały 

wyposażone w silniejsze instrumenty oddziaływania na aplikantów, a sama data 

planowanego rozpoczęcia nowych kolejowych przewozów pasażerskich 

i prawidłowość jej określenia będzie oceniana w kategoriach spełnienia wymogów 

rozporządzenia 2018/1795. 

 

4.5.  Ochrona poufności informacji wskazanych w powiadomieniu 

Część informacji przekazywanych organowi regulacyjnemu przez aplikanta 

w powiadomieniu, z uwagi na ich szczególny walor gospodarczy, ekonomiczny 

lub prawny, nie powinna być udostępniana podmiotom trzecim. Przez podmioty 

trzecie należy w tym przypadku rozumieć wszystkie inne podmioty oprócz samego 

aplikanta oraz organu regulacyjnego prowadzącego postępowanie. Podmiotem 

trzecim będą zatem w szczególności inni przewoźnicy pasażerscy, realizujący 

przewozy osobowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku przewozów 

krajowych) oraz na trasach międzynarodowych. Przepisy rozporządzenia 

                                                                            

15 Pełne brzmienie przepisu art. 38 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE, zmienionej dyrektywą 2016/2370: 

W przypadku gdy wnioskodawca zamierza wystąpić o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury 
w celu wykonywania przewozów pasażerskich w państwie członkowskim, w którym prawo dostępu 
do infrastruktury kolejowej jest ograniczone zgodnie z art. 11, informuje o tym zarządców infrastruktury 
i odpowiednie organy regulacyjne nie później niż 18 miesięcy przed wejściem w życie obowiązującego 
rozkładu jazdy, do którego odnosi się wniosek o przyznanie zdolności przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym ocenę potencjalnego wpływu ekonomicznego na obowiązujące umowy 
o świadczenie usług publicznych, organy regulacyjne zapewniają, aby każdy właściwy organ, który udzielił 
zamówienia publicznego na kolejowe przewozy pasażerskie na tej trasie określone w umowie o świadczenie 
usług publicznych, każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu 
na podstawie art. 11 oraz każde przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług 
publicznych na trasie tych przewozów pasażerskich zostały odpowiednio poinformowane bez zbędnej zwłoki 
i najpóźniej w ciągu 10 dni. 
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2018/1795 gwarantują aplikantowi zachowanie poufności danych o określonej 

specyfice, w szczególności takich jak informacje:  

• techniczne, 

• finansowe, 

• dotyczące know-how przedsiębiorstwa, 

• biznesplanu, 

• struktury kosztów, 

• strategii marketingowej, 

• strategii cenowej, 

• źródeł dostaw, 

• udziału w rynku. 

W celu zachowania przez organ regulacyjny poufności informacji i tym samym 

ochrony aplikantów, ci ostatni przy przekazywaniu powiadomienia powinni: 

• poinformować, że w przekazywanych materiałach znajdują się informacje, 

które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim16; 

• wskazać rodzaj informacji, jakie nie powinny zostać udostępnione podmiotom 

trzecim, wraz z ich wyraźnym oznaczeniem w przekazanej dokumentacji17; 

• obok wersji niejawnej, zastrzeżonej dla organu regulacyjnego, a także sądów 

w przypadku wyczerpania administracyjnego toku postępowania, aplikant 

                                                                            

16  Otrzymane przez organ regulacyjny powiadomienie podlega obowiązkowi jego publikacji  
na stronie internetowej. Brak stosownego zastrzeżenia przez aplikanta nt. występowania informacji, 
które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim, spowoduje, że w istocie każdy będzie mógł 
się zapoznać z całością informacji zwartych w powiadomieniu. 

17 Wskazanie może polegać np. na zaznaczeniu informacji, które nie powinny być udostępniane 
podmiotom trzecim szczególnym kolorem lub oznaczeniem w nawiasie np. o treści: [tajemnica 
przedsiębiorstwa], jeśli dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Jeżeli podmiot wskazuje, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to takie dane 
powinny spełniać wymogi definicji ustalone dla pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartej 
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). W przypadku występowania tajemnicy 
przedsiębiorstwa wymagane jest przedstawienie dodatkowego stanowiska aplikanta 
uzasadniającego spełnienie wszystkich warunków dla uznania danej informacji za stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. 

 W odniesieniu do „poufności danych” unijny prawodawca posługuje się pojęciem „szczególnie 
chronionych informacji handlowych”, które jest pojęciem nierównoważnym znaczeniowo pojęciu 
„tajemnicy przedsiębiorstwa”. Pojęcie stosowane przez unijnego prawodawcę, ze względu 
na przesłanki spełnienia definicji, jest pojęciem szerszym znaczeniowo niż tajemnica 
przedsiębiorstwa zdefiniowana w polskich przepisach prawa. 
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powinien przedstawić samodzielnie opracowaną wersję jawną 

powiadomienia18; 

• uzasadnienie dla przyjętego stanowiska. 

Organ regulacyjny ocenia zasadność przyjętego przez aplikanta stanowiska 

w zakresie nieujawniania wskazanych informacji, ze względu na ich poufny 

charakter. Działanie organu regulacyjnego nie zostało zatem sprowadzone 

do bezkrytycznego akceptowania stanowiska przedstawionego przez aplikanta. 

W istocie jest wręcz przeciwnie. W wyniku przeprowadzanej oceny organ 

regulacyjny może stwierdzić, że stanowisko prezentowane przez aplikanta w części 

lub w całości zasługuje na uwzględnienie bądź nie. 

Organ regulacyjny informuje aplikanta o uzasadnieniu przemawiającym 

za przyjęciem odmiennego stanowiska. 

Decyzją unijnego prawodawcy informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 

rozporządzenia 2018/1795 , a więc: 

a) nazwa, adres, podmiot prawny i numer rejestracji wnioskodawcy 

(w odpowiednich przypadkach); 

b) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania; 

c) dane dotyczące licencji i certyfikatu bezpieczeństwa wnioskodawcy 

lub wskazanie etapu procedury mającej na celu otrzymanie tych zaświadczeń; 

d) szczegółowa trasa ze wskazaniem lokalizacji stacji początkowej i stacji 

końcowej oraz wszystkie stacje pośrednie; 

e) planowana data rozpoczęcia wykonywania proponowanych nowych 

kolejowych przewozów pasażerskich; 

f) orientacyjny harmonogram, częstotliwość i zdolność przepustowa 

proponowanych nowych kolejowych przewozów pasażerskich, 

w tym proponowane godziny odjazdu, godziny przyjazdu i połączeń, 

jak również wszelkie odchylenia od standardowego rozkładu jazdy 

pod względem częstotliwości lub stacji, w każdym kierunku; 

g) orientacyjne informacje na temat taboru, z którego wnioskodawca planuje 

korzystać, 

                                                                            

18  Wersja jawna powinna pozostawać spójna z informacjami przekazanymi przez podmiot 
uprawniony w zakresie rodzaju i umiejscowienia w tekście danych, które nie powinny być 
udostępniane podmiotom trzecim. Jeśli w wersji niejawnej aplikant zaznaczył, że wskazana 
przez niego strategia marketingowa lub taryfa biletowa do momentu uruchomienia usługi 
nie powinna być upubliczniana, wówczas ta informacja nie powinna znajdować się w wersji jawnej. 
Niespójności oraz sprzeczności w przekazanych informacjach będą wymagały przedstawienia 
przez aplikanta dodatkowych wyjaśnień w zakresie tego, jakie ostateczne stanowisko należy uznać 
za właściwe. 
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nie są uznawane za szczególnie chronione informacje handlowe19. 

Powyższa regulacja jest uzasadniona tym, że dotychczasowa praktyka stosowana 

przez niektórych aplikantów była ukierunkowana na nieujawnianie jak największej 

liczby parametrów planowanej nowej usługi. Prezentowane przez aplikantów 

podejście stanowiło istotny problem, zarówno dla organów regulacyjnych,  

jak również dla podmiotów uprawnionych, które miały ograniczone możliwości 

oszacowania wpływu nowej usługi na usługi realizowane na podstawie kontraktów 

służby publicznej. 

Stanowisko organu regulacyjnego dotyczące odmowy zachowania poufności części 

lub całości danych wskazanych przez podmiot uprawniony jest przekazywane temu 

podmiotowi do wiadomości na piśmie, w terminie do 2 tygodni przed wydaniem 

przez Prezesa UTK decyzji w następstwie badania równowagi ekonomicznej. 

Decyzja organu regulacyjnego w sprawie poufności podlega kontroli sądowej 

zgodnie z art. 56 ust. 10 dyrektywy 2012/34/UE. Jednocześnie, w przypadku 

wystąpienia sporu pomiędzy Prezesem UTK a aplikantem co do poufności 

informacji, organ regulacyjny nie ujawnia tych informacji do czasu wydania przez sąd 

krajowy orzeczenia w kwestii poufności. Tym samym, jeśli sporne informacje 

niewymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2018/1795 będą stanowiły istotę 

sporu, organ regulacyjny podejmie decyzję o opublikowaniu powiadomienia bez tych 

informacji. 

 

4.6.  Niekompletne powiadomienie i konieczność uzupełnienia informacji 

 

W powiadomieniu powinny zostać zawarte informacje, które mają charakter 

podstawowy dla prowadzenia przez organ regulacyjny postępowania w sprawie 

dotyczącej otwartego dostępu. 

Informacje zawarte w powiadomieniu stanowią również punkt wyjścia dla zajęcia 

stanowiska przez podmioty uprawnione, którym przysługuje możliwość zgłoszenia 

we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej swoich umotywowanych 

i odpowiednio uzasadnionych stanowisk. 

Z tego względu zasadniczego znaczenia nabiera kwestia przedłożenia przez 

aplikanta kompletnego powiadomienia. 

Pojęcie kompletności powiadomienia należy rozpatrywać przy uwzględnieniu tego, 

czy jest ono zgodne z wymaganiami prawnymi w zakresie formalnym 

oraz merytorycznym. 

                                                                            

19 W przypadku danych osobowych osoby kontaktowej informacje te nie będą upubliczniane 
przez Prezesa UTK, z uwagi na ochronę danych osobowych. 
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W przypadku zidentyfikowania przez organ regulacyjny braków o charakterze 

formalnym (polegających np. na nieprzedstawieniu trasy przejazdu planowanej 

nowej usługi lub okresu planowanego wykonywania nowej usługi, czy  rozkładu 

jazdy) lub merytorycznym (polegających np. na zawarciu w powiadomieniu 

i załącznikach do niego informacji niepełnych lub niespójnych ze sobą pod względem 

treści) niezbędne jest wezwanie aplikanta do przedstawienia skorygowanych 

informacji zawartych w powiadomieniu. 

Zależnie od rodzaju zidentyfikowanych braków możliwe jest uzupełnienie informacji 

przez aplikanta poprzez złożenie stosownych oświadczeń lub poprzez 

przedstawienie skorygowanej wersji powiadomienia. 

Prawodawca unijny restrykcyjnie podchodzi do zagadnienia niekompletnego 

powiadomienia. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami rozporządzenia 2018/1795 

w sytuacji, gdy powiadomienie jest niekompletne, organ regulacyjny informuje o tym 

aplikanta i wzywa go do uzupełnienia wniosku w rozsądnym terminie, który 

nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. 

Z uwagi na zidentyfikowane braki, organ regulacyjny nie może w tym czasie 

podejmować dalszych działań np. zmierzających do publikacji powiadomienia 

lub poinformowania podmiotów uprawnionych o otrzymanym wniosku. Oznacza to, 

że do czasu uzupełnienia stwierdzonych przez organ regulacyjny braków 

postępowanie w sprawie dotyczącej otwartego dostępu jest wstrzymane. 

W przypadku uzupełnienia braków, zgodnie z wezwaniem Prezesa UTK, w terminie 

do tego wskazanym, postępowanie toczy się dalej i możliwe jest realizowanie 

dalszych jego etapów określonych w przepisach rozporządzenia 2018/1795. 

Przepis art. 64 k.p.a. stwierdza, że: 

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego 
adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy 
wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym  
niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
podania bez rozpoznania. 

Z tego względu Prezes UTK zwraca uwagę na konieczność właściwego wypełniania 

powiadomienia, a w przypadku jego uzupełnienia – do dokonywania czynności 

w zakresie i terminie do tego przewidzianym. 

 

4.7. Opłaty z tytułu złożenia powiadomienia 

 

Przepisy rozporządzenia 2018/1795 nie ustanawiają regulacji w zakresie obowiązku 

wniesienia opłaty z tytułu złożenia powiadomienia. Dlatego zastosowanie znajdą  
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tu regulacje przyjęte przez ustawodawstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej ani w ustawie o transporcie kolejowym, 

ani w żadnym ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego z zakresu transportu 

kolejowego 20  nie został zawarty przepis określający obowiązek uiszczenia 

stosownej opłaty z tytułu złożenia przez aplikanta powiadomienia. 

Z uwagi na brak regulacji szczególnych z zakresu transportu kolejowego, w celu 

ustalenia, czy aplikant jest obowiązany dokonać opłaty z tytułu złożenia 

powiadomienia, należy się odnieść do regulacji o charakterze ogólnym, tj. do ustawy 

o opłacie skarbowej. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej:  

Opłacie skarbowej podlega: 

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 

b) wydanie zaświadczenia na wniosek, 

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej. 

Powiadomienie składane przez aplikanta w sprawie dotyczącej otwartego dostępu 

należy traktować jako indywidualny wniosek określonego podmiotu o dokonanie 

czynności w postaci przeanalizowania złożonej dokumentacji oraz wydania 

rozstrzygnięcia. 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa 

załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. Załącznik ma postać tabeli, w której 

znajdują się kolumny pozwalające zidentyfikować rodzaj podejmowanej czynności, 

wysokość stawki, jaka powinna zostać uiszczona przez podmiot żądający podjęcia 

określonej czynności, a także występowania ewentualnych zwolnień z opłat. 

W tabeli znalazły się konkretne rodzaje czynności m.in. dotyczące poszczególnych 

rodzajów decyzji i indywidualnie ustalonych dla tych rodzajów stawek. 

W przypadku, gdy ustawa o opłacie skarbowej nie wymienia szczególnego rodzaju 

decyzji, za której wydanie powinna zostać wniesiona opłata, zastosowanie znajdzie 

część I pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, która przewiduje 

                                                                            

20  Dla przykładu należy wskazać, że w obrocie prawnym występuje rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania 
z dnia 19 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 901). W tym akcie prawnym określono szczególne opłaty 
z tytułu realizowanych przez Prezesa UTK czynności. W katalogu tych czynności nie zostały 
unormowane czynności podejmowane przez Prezesa UTK, w związku z wydaniem decyzji dotyczącej 
otwartego dostępu. 
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obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10,00 zł z tytułu wydania decyzji innej, 

niż wymieniona w tym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy k.p.a. 

Wydanie decyzji w sprawie dotyczącej otwartego dostępu nie zostało 

wyszczególnione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Dlatego należy 

przyjąć, że z tytułu wydania przez Prezesa UTK decyzji w sprawie dotyczącej 

otwartego dostępu aplikant powinien uiścić opłatę wynoszącą 10 zł. 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na aplikancie od momentu złożenia 

wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej (tj. o przeprowadzenie 

postępowania w sprawie dotyczącej przyznania otwartego dostępu i wydanie 

decyzji w sprawie). 

Opłata skarbowa może zostać uiszczona poprzez wpłatę: 

• w kasie właściwego organu podatkowego21; 

• na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. 

Z uwagi na siedzibę Prezesa UTK organem podatkowym właściwym w zakresie 

wniesienia opłaty skarbowej jest Prezydent m.st. Warszawy.  

W związku z tym, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie Warszawy funkcjonuje 

jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Obsługi Podatnika m. st. Warszawy, 

której zadaniem jest m.in. pobieranie opłat skarbowych, zasadne jest wniesienie 

należnej opłaty do tej jednostki22. 

Dane adresowe Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Centrum Obsługi Podatnika 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

NIP 525-22-48-481 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330) aplikant powinien 

przedstawić dowód uiszczenia zapłaty należnej opłaty skarbowej 

albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili 

powstania obowiązku tej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku 

potwierdzającego wykonanie operacji bankowej. 

                                                                            

21 W rozumieniu art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej organem podatkowym właściwym 
w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa organu 
podatkowego jest ustalana poprzez określenie siedziby organu, który dokonał czynności urzędowej 
albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). 

22 Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod adresem: 
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/COP/default.htm  

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/COP/default.htm
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4.8.  Publikacja powiadomienia i poinformowanie podmiotów uprawnionych 

 

Intencją unijnego prawodawcy, podobnie jak w przypadku rozporządzenia 

869/2014, było zapewnienie transparentności w zakresie otrzymanych 

powiadomień w sprawie nowych usług przewozu.  

W podobny sposób została uregulowana kwestia publikacji powiadomienia 

na podstawie rozporządzenia 2018/1795. 

Po otrzymaniu kompletnego powiadomienia od aplikanta, organ regulacyjny 

publikuje jawną wersję otrzymanych informacji. 

Warto zwrócić uwagę na trzy istotne kwestie.  

Po pierwsze, przez jawną wersję należy rozumieć powiadomienie pozbawione 

informacji, które z określonych względów nie powinny zostać udostępnione stronom 

trzecim, np. z uwagi na ochronę tajemnic prawnie chronionych. 

Przykładem tajemnicy prawnie chronionej jest tajemnica przedsiębiorstwa. Więcej 

informacji na temat poufności przekazywanych informacji można znaleźć w sekcji 

3.5. niniejszego dokumentu, dotyczącej ochrony poufności informacji wskazanych 

w powiadomieniu.  

Aby organ regulacyjny mógł opublikować wersję jawną z poszanowaniem informacji, 

które nie powinny być udostępniane, powinien uzyskać od aplikanta informację 

o tym, które informacje mają charakter poufny. 

W praktyce sprowadza się to do sytuacji, w której aplikant, inicjując postępowanie 

przed organem regulacyjnym, składa: 

• powiadomienie w wersji niejawnej (przeznaczonej wyłącznie dla organu 

regulacyjnego i sądów, w ramach ewentualnie zastosowanych środków 

odwoławczych (tj. skargi do właściwego sądu administracyjnego na wydaną 

decyzję); 

• powiadomienie w wersji jawnej (przeznaczonej m.in. dla celów publikacji, 
pozbawionej informacji poufnych); 

• uzasadnienie wyłączenia jawności informacji zawartych w powiadomieniu. 

Druga istotna informacja odnosi się do terminu, w jakim organ regulacyjny powinien 

dokonać publikacji jawnej wersji otrzymanego powiadomienia. 

Prawodawca unijny stwierdził, że taka publikacja powinna nastąpić w terminie 

stosunkowo krótkim, tj. maksymalnie do 10 dni, licząc od otrzymania wypełnionego 

formularza powiadomienia. 

Termin dotyczący publikacji nie rozpocznie swojego biegu w sytuacji przekazania 

przez aplikanta informacji niekompletnych lub niespójnych ze sobą. Zgodnie 

z obowiązującą regulacją rozporządzenia 2018/1795, w przypadku przekazania 
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niekompletnego powiadomienia organ regulacyjny wzywa aplikanta do jego 

uzupełnienia w terminie przez niego ustalonym, jednakże nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych. 

Ostatni aspekt, który jest istotny w związku z istniejącym obowiązkiem publikacji, 

dotyczy podmiotów uprawnionych. Aktywność organu regulacyjnego nie ogranicza 

się wyłącznie do publikacji jawnej wersji powiadomienia na własnej stronie 

internetowej. Zgodnie z intencją prawodawcy unijnego organ regulacyjny oprócz 

opublikowania powiadomienia powinien powiadomić podmioty uprawnione 

o otrzymanym dokumencie. Termin na złożenie ewentualnego wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej przez podmioty uprawnione nie będzie biegł od momentu 

publikacji powiadomienia (jak np. ma to miejsce w przypadku rozporządzenia 

869/2014), lecz od momentu otrzymania informacji o wpływie powiadomienia 

na konkretny rodzaj komercyjnych przewozów pasażerskich. 

Dla podmiotów uprawnionych nowa regulacja, tj. rozporządzenie 2018/1795, 

jest zatem korzystniejsza pod względem terminu na złożenie ewentualnego wniosku 

na badanie równowagi ekonomicznej oraz zasad jego obliczania. 

 

5. Wniosek o badanie równowagi ekonomicznej 

5.1.  Istota wniosku o badanie równowagi ekonomicznej 

 

W związku z otrzymanym od aplikanta powiadomieniem, w którym poinformowano 

o zamiarze uruchamiania nowych kolejowych przewozów pasażerskich, organ 

regulacyjny przekazuje informacje o tym fakcie podmiotom uprawnionym. 

Pod pojęciem podmiotów uprawnionych należy rozumieć przewoźników 

kolejowych, organizatorów publicznego transportu zbiorowego czy zarządców 

infrastruktury mogących być szczególnie zainteresowanych uruchamianiem przez 

aplikanta nowej usługi przewozu osób – z uwagi na realizowane przez nie obowiązki 

w obszarze transportu kolejowego. Ta grupa podmiotów ma możliwość zapoznania 

się z podstawowymi parametrami planowanej nowej usługi przewozu osób, 

na zasadach komercyjnych, a także prawo do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń 

i obaw właściwie umotywowanych w związku ze zgłoszonym powiadomieniem. 

Podmioty uprawnione weryfikują m.in., czy na danej trasie realizują przewozy 

kolejowe na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w jakiej 

częstotliwości oraz terminach są wykonywane przewozy, a także do jakiej grupy 

potencjalnych podróżnych adresowana jest nowa usługa przewozu. 

Swoje stanowiska podpierają odpowiednimi wyliczeniami ekonomicznymi.  
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Jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzą występowanie istotnego 

negatywnego wpływu na realizowaną umowę o świadczenie usług publicznych, 

podmioty uprawnione mogą złożyć wniosek o badanie równowagi ekonomicznej, 

w związku z przeprowadzoną przez siebie analizą. 

Rozważania dotyczące zidentyfikowania zagrożenia równowagi ekonomicznej 

umowy o świadczenie usług publicznych nie zachowują swojej aktualności wobec 

zarządcy infrastruktury, który nie jest stroną kontraktu służby publicznej. Wniosek 

zarządcy infrastruktury będzie koncentrował się na kwestiach dotyczących 

konstrukcji rozkładu jazdy, przyznania i wykorzystywania zdolności przepustowej 

oraz innych aspektach odnoszących się do sieci kolejowej. 

Każda zmiana na rynku kolejowym polegająca w szczególności na tym, że w sektorze 

pojawia się nowa lub dodatkowa usługa przewozu osób, będzie skutkować 

wywarciem jakiegoś wpływu. Możliwe, że nowa usługa będzie wpływała również 

na połączenia dotychczas realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług 

publicznych. Jednakże nie każdy spodziewany wpływ nowej usługi przewozu 

na obowiązujące umowy o świadczenie usług publicznych będzie mógł zostać 

oceniony jako uzasadniający wydanie decyzji o warunkowym przyznaniu otwartego 

dostępu lub odmowie przyznania dostępu. 

Podmioty uprawnione, które po dokonaniu własnych wewnętrznych analiz 

stwierdzą, że wpływ uruchomienia nowej usługi przez aplikanta na realizowany 

kontrakt służby publicznej będzie inny niż istotny, powinny rozważyć zasadność 

składania wniosków o badanie równowagi ekonomicznej. 

W dotychczasowej praktyce Prezesa UTK w postępowaniach administracyjnych 

prowadzonych na podstawie rozporządzenia 869/2014 zdarzały się przypadki, 

w których podmioty uprawnione, pomimo ustalenia np. kilkuprocentowego (a nawet 

mniejszego 23 ) spadku dochodów w relacji do umowy o świadczenie usług 

publicznych, decydowały się na złożenie wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej. Zdarzało się, że przeprowadzone przez Prezesa UTK postępowania 

wykazywały w takich przypadkach brak spełnienia przesłanek uzasadniających 

stwierdzenie, że w związku z uruchomieniem nowej usługi przewozu osób 

naruszona zostanie równowaga ekonomiczna kontraktu służby publicznej. 

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej mają stanowić instrument 

dla podmiotów uprawnionych do zgłaszania uzasadnionych zastrzeżeń wobec 

otrzymanych powiadomień. Zgłaszane zastrzeżenia powinny być należycie 

umotywowane oraz wskazywać na istnienie faktycznego zagrożenia dla usług 

                                                                            

23  Podmioty uprawnione wnioskowały również o przeprowadzenie badania równowagi 
ekonomicznej, gdy z otrzymanych przez nie kalkulacji wynikało że, np. obniżenie przychodów 
z umowy o świadczenie usług publicznych będzie się plasowało na poziomie części dziesiętnych, 
a nawet setnych procenta. Podobne wyniki dotyczyły zarówno utraconego zysku, jak również skali 
strat wobec rekompensaty przewidzianej w umowie o świadczenie usług publicznych. 
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realizowanych w transporcie kolejowym na podstawie umów o świadczenie usług 

publicznych. 

Nie każda sytuacja uzasadnia złożenie przez podmioty uprawnione wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej. Zasadniczo złożenie takiego wniosku powinno 

ograniczać się do sytuacji, w której jest to uzasadnione i odpowiednio 

udokumentowane, a także pozwala przyjąć, że faktycznie istnieje ryzyko zagrożenia 

równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie 

kolejowym. Podmioty uprawnione powinny kierować się rozwagą i zgłaszać wnioski 

o badanie równowagi ekonomicznej wtedy, gdy istnieje rzeczywiste ryzyko dalszego 

obowiązywania realizowanych przez nie kontraktów służby publicznej . 

 

5.2. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o badanie równowagi 
ekonomicznej 

 

Do wystąpienia z wnioskiem o badanie równowagi ekonomicznej uprawnione 

zostały jedynie te podmioty, których szczególna pozycja w sektorze transportu 

kolejowego uzasadnia możliwość przedstawienia swoich umotywowanych 

zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795, który odsyła do art. 11 ust. 2 

dyrektywy 2012/34/UE (zmienionej dyrektywą 2016/2370), do grupy podmiotów 

uprawnionych należy zaliczyć: 

a) właściwy organ lub właściwe organy, które zawarły umowę o świadczenie usług 
publicznych24; 

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu 
na podstawie niniejszego artykułu; 

c) zarządcę infrastruktury25; 

d) przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych. 

                                                                            

24 Właściwy organ zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) rozporządzenia 1370/2007, który stanowi, że: 
„organ właściwy” – organ publiczny lub grupa organów publicznych państwa członkowskiego 
lub państw członkowskich uprawnione do ingerowania w publiczny transport pasażerski na danym 
obszarze geograficznym, lub instytucję posiadającą takie uprawnienia. 

25 Zarządca infrastruktury zgodnie z definicją w art. 3 pkt 2 dyrektywy 2012/34/UE, zmienionej 
dyrektywą 2016/2370, która stanowi, że: 

 „zarządca infrastruktury” oznacza każdy podmiot lub przedsiębiorstwo, odpowiedzialne 
za eksploatację, utrzymanie i odnowienie infrastruktury kolejowej na sieci, a także za udział w jej 
rozwoju, zgodnie z zasadami określonymi przez państwo członkowskie w ramach jego ogólnej 
polityki rozwoju i finansowania infrastruktury. 
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Przepis ten ustanawia ogólne zasady, na podstawie których organ regulacyjny jest 

w stanie zidentyfikować podmioty uprawnione. Przykładowo lit a) oraz d) odnoszą 

się do podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację umowy 

o świadczenie usług publicznych. Kontrakty, których równowaga ekonomiczna 

mogłaby zostać zagrożona, muszą obejmować, nawet w minimalnym zakresie, 

planowaną trasę nowej usługi kolejowego przewozu osób. Planowana trasa nowych 

kolejowych przewozów oraz zakładany okres wykonywania usług pozwalają więc 

organowi regulacyjnemu wytypować podmioty uprawnione. 

Prezes UTK gromadzi przekazane przez organizatorów publicznego transportu 

zbiorowego informacje oraz analizuje ich treść, w celu realizacji swoich zadań 

ustawowych oraz przysługujących kompetencji, w których mieści się także 

wydawanie decyzji dotyczących otwartego dostępu. 

W przypadku właściwego organu (organizatora publicznego transportu zbiorowego) 

i operatora umowy o świadczenie usług publicznych Prezes UTK ocenia podmiot 

na podstawie kopii umów o świadczenie usług publicznych, które zgodnie 

z przepisami ustawy o transporcie kolejowym są przekazywane organowi 

regulacyjnemu. Stosownie do art. 28pb ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym: 

Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Prezesowi UTK, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez tego organizatora, kopię umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

Przywołany powyżej przepis pozwala stwierdzić, że w istocie niedochowanie przez 

organizatora publicznego transportu zbiorowego obowiązku przekazania kopii 

umów o świadczenie usług publicznych może spowodować wystąpienie 

negatywnych następstw dla stron umowy o świadczenie usług publicznych. 

Nieprzekazanie kopii kontraktu służby publicznej może skutkować 

nieuwzględnieniem organizatora publicznego transportu zbiorowego 

oraz operatora umowy o świadczenie usług publicznych w grupie podmiotów 

uprawnionych do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej. 

Do grona podmiotów uprawnionych zaliczamy podmioty realizujące odmienne 

funkcje w transporcie kolejowym, dlatego uzasadnienie złożenia wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej przez każdego z nich, zgodnie z intencją prawodawcy 

unijnego, będzie się różnić. Niezbędne jest więc również poinformowanie 

właściwego zarządcy infrastruktury, po którego infrastrukturze kolejowej mają być 

realizowane nowe przewozy kolejowe, o fakcie otrzymania powiadomienia 

aplikanta. W tym przypadku przepisy nie są precyzyjne, należy jednak zwrócić 

uwagę na to, że przekazywanie informacji o otrzymanym powiadomieniu 

i przyznawanie prawa do zgłaszania wniosku o badanie równowagi ekonomicznej 

np. zarządcy infrastruktury kolejowej, po którego torach nie będą wykonywane 

przewozy, byłoby nieuzasadnione. To właściwy zarządca infrastruktury powinien 
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posiadać uprawnienie do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń, m.in. w trybie 

wniosku o badanie równowagi ekonomicznej. Podmiot ten powinien posiadać 

szczegółową wiedzę na temat np. częstotliwości ruchu na danym odcinku 

infrastruktury kolejowej w rocznym rozkładzie jazdy, realizowanych prac 

modernizacyjnych i ich postępie, aktualnych oraz przyszłych zamknięć torowych, 

zidentyfikowanych problemów w przewozach pasażerskich na konkretnym 

fragmencie sieci kolejowej, a także jako podmiot odpowiedzialny za zawieranie 

umów o przydzielenie oraz wykorzystanie zdolności przepustowej 

na infrastrukturze będącej w jego zarządzie.  

 

5.3.  Formularz, na którym należy złożyć wniosek o badanie równowagi 
ekonomicznej 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 2018/1795 podmiot uprawniony 26  występujący 

z wnioskiem o badanie równowagi ekonomicznej podaje następujące informacje: 

a) nazwę, adres, podmiot prawny i numer rejestracji podmiotu wnioskującego 

(w odpowiednich przypadkach); 

b) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania; 

c) uzasadnienie tego, że nowe kolejowe przewozy pasażerskie zagrażają 

równowadze ekonomicznej umowy; 

d) jeżeli podmiot występujący z wnioskiem jest właściwym organem 

lub przedsiębiorstwem kolejowym realizującym umowę o świadczenie usług 

publicznych – kopię umowy o świadczenie usług publicznych. 

W przepisie art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795 jest mowa o tym, że podmiot 

zgłaszający wniosek o badanie równowagi ekonomicznej „podaje” informacje, 

o których mowa powyżej, dlatego należy uznać, że są to informacje o charakterze 

podstawowym, a zarazem obowiązkowym. Podmiotom uprawnionym nie została 

pozostawiona swoboda wyboru w tym zakresie. Aby organ regulacyjny mógł 

przeanalizować wniosek o badanie równowagi ekonomicznej, powinien posiadać 

pewną bazę informacji, które powinny zostać dostarczone przez podmiot 

uprawniony. 

W celu otrzymania od podmiotów uprawnionych podstawowych informacji 

w sprawie wniosku o badanie równowagi ekonomicznej Prezes UTK opracował 

oraz opublikował na swojej stronie internetowej stosowne formularze. 

                                                                            

26 Określany w niniejszym dokumencie również jako: podmiot zgłaszający wniosek o badanie 
równowagi ekonomicznej, podmiot wnioskujący o przeprowadzenie badania równowagi 
ekonomicznej. 
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Są one dostępne pod adresem: https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-

formularze/wnioski-o-dostep/. 

Może się zdarzyć, że organ regulacyjny zażąda dodatkowych informacji od podmiotu 

wnioskującego o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Dodatkowe 

informacje – czyli takie, które powinny uzupełnić dane dotychczas zgromadzone 

przez organ regulacyjny – są różne w zależności od funkcji w sektorze transportu 

kolejowego podmiotu uprawnionego zgłaszającego umotywowany wniosek. 

W samym art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2018/1795 wskazano, że: Organ regulacyjny 
może zażądać przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji, w tym w zależności 
od sytuacji: 

a) od właściwego organu: 

1) odpowiednich prognoz dotyczących ruchu, popytu i przychodów, 
w tym metodyki prognoz; 

2) w stosownych przypadkach metodyki i danych wykorzystanych do obliczenia 
wyniku finansowego netto zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007 i załącznikiem do tego rozporządzenia; 

b) od przedsiębiorstwa kolejowego realizującego umowę o świadczenie usług 
publicznych: 

1) kopii umowy o świadczenie usług publicznych, o ile nie dostarczono jej 
zgodnie z ust. 1 lit. d); 

2) biznesplanu przedsiębiorstwa dotyczącego trasy objętej umową 
o świadczenie usług publicznych lub trasy alternatywnej; 

3) odpowiednich prognoz dotyczących ruchu, popytu i przychodów, 
w tym metodyki prognoz; 

4) informacji dotyczących przychodów i marży zysku osiąganych 
przez przedsiębiorstwo na trasie objętej umową o świadczenie usług 
publicznych lub trasie alternatywnej; 

5) informacji dotyczących rozkładu jazdy w odniesieniu do przewozów, 
w tym godzin odjazdu, stacji pośrednich, godzin przyjazdu i połączeń; 

6) szacowanej elastyczności przewozów (np. elastyczności cen, elastyczności 
w odniesieniu do cech jakościowych usług); 

7) informacji dotyczących kosztu kapitału i kosztów operacyjnych przewozów 
realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, 
a także zmian w kosztach i popycie spowodowanych nowymi kolejowymi 
przewozami pasażerskimi; 

c) od wnioskodawcy: informacji dotyczących jego planów prowadzenia nowych 
kolejowych przewozów pasażerskich, w tym: 

https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/
https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/
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1) biznesplanu; 

2) prognozy ruchu pasażerskiego i przychodów, w tym metodyki prognoz; 

3) strategii cenowych; 

4) uzgodnień w zakresie wystawiania biletów; 

5) specyfikacji taboru kolejowego (np. współczynnika obciążenia, liczby miejsc 
siedzących, konfiguracji pojazdu); 

6) strategii marketingowej; 

d) od zarządcy infrastruktury: 

1) informacji dotyczących odpowiednich linii lub odcinków w celu zapewnienia, 
aby usługi w zakresie nowych kolejowych przewozów pasażerskich mogły 
być świadczone z wykorzystaniem danej infrastruktury; 

2) informacji dotyczących potencjalnego wpływu proponowanych nowych 
kolejowych przewozów pasażerskich na wydajność i odporność 
infrastruktury; 

3) oceny wpływu na wykorzystanie zdolności przepustowej; 

4) planów rozwoju infrastruktury pod kątem tras objętych proponowanymi 
nowymi kolejowymi przewozami pasażerskimi, w tym wskazania czasu 
realizacji takich planów; 

5) informacji dotyczących odpowiednich umów ramowych zawartych 
lub będących przedmiotem dyskusji, w szczególności z przedsiębiorstwem 
realizującym umowę o świadczenie usług publicznych. 

Jak wynika z przywołanego przepisu, każdy z ww. podmiotów, tj. właściwy organ, 

przedsiębiorstwo kolejowe, aplikant czy zarządca infrastruktury, w celu 

odpowiedniego uzasadnienia swojego wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, 

może przedstawić inny rodzaj i zakres informacji oraz dowodów, bezpośrednio 

związanych z realizowaną przez niego funkcją w obszarze transportu kolejowego. 

W celu skrócenia czasu, jaki może być niezbędny organowi regulacyjnemu 

na przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, Prezes UTK uznał, 

że podmioty uprawnione już na początkowym etapie, tj. w momencie składania 

wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, powinny 

przedstawić możliwie szerokie uzasadnienie przyjętego stanowiska. 

Nieprzedstawienie wszystkich niezbędnych informacji lub dowodów 

umożliwiających kompleksowe rozpatrzenie przez Prezesa UTK otrzymanego 

wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej może spowodować 

konieczność wystosowania odpowiedniego wezwania wobec podmiotu 

uprawnionego w celu uzupełnienia stanowiska. 
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5.4.  Forma, w jakiej należy złożyć wniosek o badanie równowagi 
ekonomicznej 

 

W przypadku formy, w jakiej możliwe jest złożenie wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej, prawodawca unijny przyjął identyczny mechanizm, jak w przypadku 

formy składania przez aplikantów powiadomienia. 

Zasadą jest składanie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej w formie 

elektronicznej, tj.: 

• przedstawienia powiadomienia wraz z niezbędnymi załącznikami 

za pośrednictwem platformy ePUAP (skrytka ePUAP Urzędu Transportu 

Kolejowego: /UTK/skrytka (/UTK/SkrytkaESP); 

• przedstawienia powiadomienia wraz z niezbędnymi załącznikami 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: utk@utk.gov.pl). 

W należycie uzasadnionych przypadkach organ regulacyjny może zaakceptować 

przedstawienie przez podmiot uprawniony wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej w formie papierowej.  

Podobnie jak w przypadku powiadomienia, forma papierowa stanowi wyjątek 

od obowiązującej zasady zachowania formy elektronicznej. Faktyczne 

występowanie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku w formie papierowej 

podlega indywidulanej ocenie przez organ regulacyjny. Może to wpływać na czas, 

jaki jest niezbędny organowi regulacyjnemu do przeanalizowania okoliczności 

podniesionych przez podmiot uprawniony. Ponadto przedłożenie wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej w formie papierowej oraz związana z tym indywidualna 

ocena wiąże się z ryzykiem niezaakceptowania przez Prezesa UTK formy, w której 

została złożona dokumentacja.  

Z tego względu, podobnie jak w przypadku powiadomienia, Prezes UTK zachęca 

do stosowania się przez podmioty uprawnione do ogólnej zasady dotyczącej formy, 

w jakiej powinny być przedkładane dokumenty, tj. formy elektronicznej. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące formy, w jakiej należy złożyć wniosek 

o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, znajdują się w punkcie 4.3. 

dot. formy powiadomienia o planowanej nowej usłudze. Analiza odnosząca się 

do formy powiadomienia zachowuje swoją aktualność również w zakresie formy 

wniosku o badanie równowagi ekonomicznej. 
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5.5.  Termin, w jakim należy złożyć wniosek o badanie równowagi 
ekonomicznej 

 

Unijny prawodawca stworzył możliwość zgłaszania swoich zastrzeżeń 

oraz uzasadnionych obaw w związku z planowanym uruchomieniem nowych usług 

komercyjnego przewozu osób przez podmioty uprawnione. Jednocześnie, mając 

na względzie pewność prawa, a także ochronę pozycji aplikanta starającego się 

o przyznanie prawa otwartego dostępu, w art. 5 rozporządzenia 2018/1795 

znalazł się przepis określający ramy czasowe, w których dopuszczalne jest złożenie 

wniosku o badanie równowagi ekonomicznej. 

Przepis art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795 nie określa terminu, w którym 

prawnie możliwe jest złożenie wniosku o badanie równowagi ekonomicznej. Przepis 

ten zawiera odesłanie do art. 11 ust. 2 akapitu pierwszego dyrektywy 2012/34/UE, 

zmienionego dyrektywą 2016/2370. W ten sposób prawodawca unijny, posiłkując 

się terminem zawartym w dyrektywie 2012/34/UE, stwierdza, że podmioty 

uprawnione mogą zgłaszać swoje należycie umotywowane zastrzeżenia wobec 

planowanej nowej usługi komercyjnego przewozu osób w terminie 1 miesiąca 

od momentu27, w którym dowiedziały się o planowanej nowej usłudze. 

Jednocześnie rozporządzenie 2018/1795 nie precyzuje momentu, od którego 

możliwe jest uznanie, że podmiot dowiedział się o planowanym nowym połączeniu 

pasażerskim, które ma być realizowane na zasadach komercyjnych.  

W praktyce istnieją dwa możliwe podejścia. 

Pierwsze z nich wiąże moment, od którego powinien rozpocząć bieg termin 

na składanie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej, z terminem, w którym 

organ regulacyjny dokonuje publikacji jawnej wersji otrzymanego od aplikanta 

powiadomienia. Tego typu rozwiązanie zostało przewidziane w art. 4 ust. 1 

rozporządzenia 869/2014, który określa, że:  

Podmioty, o których mowa w art. 5 lub 10, składają wnioski odpowiednio o badanie 
głównego celu lub badanie równowagi ekonomicznej w terminie czterech tygodni 
od publikacji powiadomienia wnioskodawcy na stronie internetowej organu regulacyjnego. 

                                                                            

27 Należy zwrócić uwagę, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy czterema tygodniami, jakie zostały 
ustanowione w rozporządzeniu 869/2014 na złożenie wniosku o badanie równowagi ekonomicznej 
a jednym miesiącem, który został ustalony przez regulację 2018/1795, w zakresie określenia 
momentu zakończenia biegu terminu na dokonanie czynności. W przypadku rozporządzenia 
869/2014 początek biegu terminu następował od momentu opublikowania przez organ regulacyjny 
powiadomienia na swojej stronie internetowej. W rozporządzeniu 2018/1795 przyjęto innego typu 
rozwiązanie, które obliguje organ regulacyjny do dokonania publikacji jawnej wersji powiadomienia 
aplikanta, jednakże nie nakazuje obliczania biegu terminu na złożenie wniosku o badanie równowagi 
ekonomicznej od momentu tego zdarzenia. 
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Podmioty, które są uprawnione do złożenia wniosków o przeprowadzenie obu badań, 
mogą uczynić to w tym samym czasie. 

Drugie rozwiązanie polega na odwołaniu się do rozpoczęcia biegu terminu 

miesięcznego od momentu doręczenia danemu podmiotowi informacji o otrzymaniu 

powiadomienia o planowanej nowej usłudze wraz ze wskazaniem parametrów  

lub odesłaniem np. do publikacji jawnej wersji powiadomienia. To rozwiązanie jest 

bardziej korzystne dla wszystkich podmiotów, ponieważ w istocie każdy z nich 

będzie miał faktycznie termin 1 miesiąca, liczony indywidualnie od momentu 

doręczenia pisma Prezesa UTK informującego o otrzymaniu powiadomienia. Takie 

podejście organu regulacyjnego pozwala na realizowanie w praktyce zasadę 

wyrażoną w k.p.a., dotyczącą pogłębiania zaufania obywateli/podmiotów 

do działalności organu administracji publicznej. 

Za tym drugim rozwiązaniem przemawia również stwierdzenie, że gdyby 

w rozporządzeniu 2018/1795 prawodawca unijny chciał, aby moment rozpoczęcia 

biegu terminu na zgłoszenie wniosku o badanie równowagi ekonomicznej był liczony 

od momentu publikacji jawnej wersji powiadomienia, to zawarłby taką regulację 

również w nowym akcie prawa (tj. w rozporządzeniu 2018/1795), tak jak to miało 

miejsce w rozporządzeniu 869/2014. Tak się jednak nie stało, a intencją Prezesa 

UTK jest prowadzenie działań w sposób transparentny, z poszanowaniem praw 

wszystkich potencjalnych stron oraz uczestników postępowania w sprawie 

przyznania otwartego dostępu. 

Kolejny argument, który wskazuje na słuszność przyjęcia drugiego wariantu  

dla ustalenia momentu rozpoczęcia biegu terminu na złożenie wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej, został wskazany w art. 4 ust 4 rozporządzenia 

2018/1795. Przepis ten stanowi, że organ regulacyjny, po otrzymaniu kompletnego 

powiadomienia, ma czas do 10 dni, aby poinformować podmioty uprawnione 

o otrzymaniu takiego powiadomienia. Przyjęcie wariantu rozpoczęcia biegu terminu 

od publikacji na stronie internetowej organu regulacyjnego mogłoby prowadzić 

do sytuacji, w której podmioty uprawnione, zamiast terminu 1 miesiąca na złożenie 

wniosku o badanie równowagi, miałyby w rzeczywistości dużo krótszy termin. 

Ustalony zatem przez unijnego prawodawcę termin 1 miesiąca na dokonanie przez 

podmioty uprawnione określonej czynności stałby się niemożliwy do zrealizowania. 

Z uwagi na dwa zidentyfikowane sposoby określenia momentu, od którego powinien 

być liczony dla podmiotu uprawnionego termin 1 miesiąca na zgłoszenie 

ewentualnego wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, Prezes UTK opowiada 

się za drugim wariantem.  

Oznacza to, że Prezes UTK będzie publikował jawną wersję powiadomienia 

na swojej stronie internetowej, a także informował podmioty uprawnione, w formie 

pisma, o otrzymanym powiadomieniu. Termin na zgłoszenie przez podmioty 

uprawnione swoich uzasadnionych zastrzeżeń wobec planowanej nowej usługi 
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będzie liczony od momentu doręczenia pisma w tej sprawie na adres podmiotu 

(w przypadku spółek prawa handlowego – adres siedziby lub adres do doręczeń, 

w sytuacji ustanowienia takowego; a w przypadku organizatorów publicznego 

transportu zbiorowego – adres statutowej siedziby organu lub adres do doręczeń, w 

sytuacji ustanowienia takowego). 

W zakresie sposobu obliczania biegu terminu właściwe dla spraw dotyczących 

otwartego dostępu przepisy unijne nie wprowadzają szczególnych zasad. Z tego 

względu zastosowanie powinny znaleźć ogólne zasady obliczania biegu terminów. 

Zasady obliczania terminów prawa administracyjnego zostały ustanowione w k.p.a. 

(art. 57), który ma odpowiednie zastosowanie do postępowań administracyjnych 

prowadzonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (art. 13a ust. 1 ustawy 

o transporcie kolejowym). 

Brak złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej w terminie określonym 

w rozporządzeniu 2018/1795 rodzi poważne następstwa prawne zarówno 

dla aplikanta, który zgłosił zainteresowanie uruchamianiem nowych przewozów 

kolejowych, jak i dla podmiotów, które były uprawnione do złożenia wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej. 

Jeżeli w terminie 1 miesiąca nie został złożony żaden wniosek o przeprowadzenie 

badania równowagi ekonomicznej, organ regulacyjny zawiadamia o tym fakcie 

właściwego zarządcę infrastruktury, który następnie realizuje procedurę 

zmierzającą do przyznania podmiotowi, który ma wykonywać przewozy kolejowe, 

zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. 

Organ regulacyjny wydaje ponadto decyzję w sprawie przyznania otwartego 

dostępu, nie przeprowadzając badania równowagami ekonomicznej (art. 29c ust. 5 

ustawy o transporcie kolejowym).  

Powiadomienie aplikanta o zamiarze wykonywania nowych przewozów 

pasażerskich jest wysyłane już na początkowym etapie postępowania zarówno 

do organu regulacyjnego, jak również do właściwego zarządcy infrastruktury.  

Tym samym zarządca infrastruktury już na początku postępowania 

posiada informację o zgłoszonym zainteresowaniu wykorzystywaniem określonej 

infrastruktury kolejowej w wymiarze wskazanym w powiadomieniu. Pismo organu 

regulacyjnego kierowane do zarządcy infrastruktury, informujące o braku 

zgłoszenia w terminie do tego przewidzianym wniosków o badanie równowagi 

ekonomicznej, nie jest zatem pierwszym, lecz kolejnym pismem w sprawie 

kierowanym do właściwego zarządcy infrastruktury. 

Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie procesu faktycznego uruchamiania nowych 

przewozów kolejowych. 
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5.6.  Ochrona poufności informacji wskazanych we wniosku o badanie 
równowagi ekonomicznej 

 

Część informacji przekazanych organowi regulacyjnemu w związku ze złożonym 

wnioskiem o badanie równowagi ekonomicznej, z uwagi na szczególny walor 

gospodarczy, ekonomiczny lub prawny, nie powinna być udostępniana podmiotom 

trzecim. 

W celu zachowania przez organ regulacyjny poufności informacji i tym samym 

ochrony podmiotów uprawnionych te ostatnie przy przekazywaniu wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej powinny: 

• poinformować, że w przekazywanych materiałach znajdują się informacje, 

które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim28; 

• wskazać rodzaj informacji, jakie nie powinny zostać udostępnione podmiotom 
trzecim wraz z ich wyraźnym oznaczeniem w przekazanej dokumentacji29; 

• obok wersji niejawnej, zastrzeżonej dla organu regulacyjnego, a także sądów 

w przypadku wyczerpania administracyjnego toku postępowania, 

przedstawić samodzielnie opracowaną wersję jawną wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej30; 

• przedstawić uzasadnienie przyjętego stanowiska. 

Organ regulacyjny ocenia zasadność przyjętego przez podmioty uprawnione 

stanowiska w zakresie nieujawniania wskazanych przez nie informacji ze względu  

na ich poufny charakter. Działanie organu regulacyjnego nie ogranicza się zatem  

do bezwarunkowego przyjęcia stanowiska przedstawionego przez podmiot 

uprawniony. W wyniku przeprowadzanej oceny organ regulacyjny może stwierdzić, 

                                                                            

28  Aplikantowi, jako stronie postępowania administracyjnego, przysługuje uprawnienie 
do zapoznania się z aktami postępowania w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu. 
Brak stosownego zastrzeżenia przez podmiot uprawniony informacji, które nie powinny być 
udostępniane podmiotom trzecim spowoduje, że w istocie aplikant będzie mógł się zapoznać 
z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. 

29 Wskazanie może polegać np. na zaznaczeniu informacji, które nie powinny być udostępniane 
podmiotom trzecim szczególnym kolorem lub oznaczeniem w nawiasie np. o treści [tajemnica 
przedsiębiorstwa]. 

30  Wersja jawna powinna pozostawać spójna z informacjami przekazanymi przez podmiot 
uprawniony w zakresie rodzaju i ulokowania w tekście danych, które nie powinny być udostępniane 
podmiotom trzecim. Innymi słowy, jeśli w wersji niejawnej podmiot uprawniony zaznaczył, 
że wskazany przez niego spodziewany spadek przychodów na poziomie x,xx zł stanowi informację 
prawnie chronioną, wówczas w wersji jawnej ta informacja nie powinna się znajdować. Niespójności 
oraz sprzeczności w przekazanych informacjach będą wymagały przedstawienia przez podmiot 
uprawniony dodatkowych wyjaśnień w zakresie tego, jakie ostateczne stanowisko należy uznać 
za właściwe. 
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że stanowisko prezentowane przez podmiot uprawniony w części lub w całości nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

W takim przypadku organ regulacyjny informuje podmiot uprawniony 

o uzasadnieniu przemawiającym za przyjęciem odmiennego stanowiska. 

Stanowisko organu regulacyjnego w przedmiocie odmowy zachowania poufności 

części lub całości danych wskazanych przez podmiot uprawniony jest przekazywane 

temu podmiotowi do wiadomości na piśmie, w terminie do 2 tygodni przed 

wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w sprawie. 

Decyzja organu regulacyjnego w sprawie poufności podlega kontroli sądowej 

zgodnie z art. 56 ust. 10 dyrektywy 2012/34/UE. Jednocześnie w przypadku 

wystąpienia sporu pomiędzy Prezesem UTK a podmiotem uprawnionym 

co do poufności informacji, organ regulacyjny nie ujawnia tych informacji do czasu 

wydania przez sąd krajowy orzeczenia w kwestii poufności. 

W przypadku podmiotów będących stroną umowy o świadczenie usług publicznych 

istotne jest również to, aby w sytuacji występowania tajemnic prawnie chronionych, 

które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim, zostały one odpowiednio 

zabezpieczone. 

Podmioty powinny stosować podobną praktykę jak przy przekazywaniu informacji 

we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, tj.: 

• poinformować, że w umowie o świadczenie usług publicznych znajdują się 

informacje, które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim; 

• wskazać rodzaj informacji, jakie nie powinny zostać udostępnione podmiotom 
trzecim wraz z ich wyraźnym oznaczeniem w przekazanej dokumentacji; 

• przekazać organowi regulacyjnemu, obok wersji niejawnej (zastrzeżonej 

dla organu regulacyjnego, a także sądów w przypadku wyczerpania 

administracyjnego toku postępowania), również wersję jawną obowiązującej 

umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym; 

• przedstawić uzasadnienie dla przyjętego stanowiska. 

 

5.7.  Niekompletny wniosek o badanie równowagi ekonomicznej i konieczność 
uzupełnienia informacji 

 

Prawodawca unijny przewidział katalog informacji, które obligatoryjnie powinny być 

przedstawione przez podmiot uprawniony przy składaniu wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej. 

Katalog tych informacji został przewidziany w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 

2018/1795, a każdy przypadek ich braku będzie powodował konieczność 
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wystosowania przez Prezesa UTK odpowiedniego wezwania, w celu uzupełnienia 

złożonej dokumentacji. 

Organ regulacyjny może uznać, że niezbędne jest przekazanie przez podmiot 

uprawniony dodatkowych informacji, których przykłady zostały przewidziane 

dla każdego rodzaju podmiotu uprawnionego w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 

2018/1795. Informacje wskazane w tym przepisie mają charakter dodatkowy, 

uzasadniający stanowisko podmiotu uprawnionego w przedmiocie zagrożenia 

równowagi ekonomicznej. 

Organ regulacyjny nie zawsze będzie żądał przekazania wszystkich informacji 

wskazanych w przepisie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2018/1795. 

Jeżeli wszystkie informacje wskazane powyżej, tj. zarówno te z art. 7 ust. 1,  

jak również z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2018/1795, zostaną przekazane  

już w pierwszym wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, wówczas 

zminimalizowane zostanie ryzyko żądania przez organ regulacyjny innych danych, 

umożliwiających przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. 

Jednak gdy organ regulacyjny stwierdzi, że niezbędne jest przedstawienie przez 

podmiot uprawniony informacji dodatkowych z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 

2018/1795, które nie zostały dostarczone w ramach postępowania, wówczas 

Prezes UTK wyznaczy rozsądny termin na realizację tej czynności. 

W ciągu 1 miesiąca, licząc od daty otrzymania wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej, organ regulacyjny powinien stwierdzić, czy wniosek zawiera wszelkie 

niezbędne informacje do przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej. 

Prawodawca unijny celowo posłużył się pojęciem rozsądnego terminu, 

pozostawiając ocenę każdego indywidualnego przypadku organowi regulacyjnemu, 

przed którym toczy się postępowanie w sprawie dotyczącej otwartego dostępu. 

W niektórych sytuacjach, organ regulacyjny może stwierdzić, że wystarczające 

będzie wyznaczenie podmiotowi uprawnionemu 7 dni na uzupełnienie określonych 

informacji, a w innych – realna możliwość przekazania konkretnych danych może 

uzasadniać wyznaczenie dłuższego terminu na realizację czynności, np. 2 lub 3 

tygodni.  

Termin na uzupełnienie informacji wyznaczony przez organ regulacyjny może być 

również powiązany z liczbą dodatkowych informacji, jakie powinien przedstawić 

podmiot uprawniony. 

Jeśli w odpowiedzi na wezwania otrzymane od organu regulacyjnego, podmiot 

uprawniony w dalszym ciągu nie przedstawi informacji niezbędnych 

do przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej, wówczas możliwe jest 

ponowne wezwanie go do uzupełnienia informacji. 

W celu uniknięcia sytuacji, w której organ regulacyjny nieustannie wzywałby 

podmiot uprawniony do przedstawienia informacji umożliwiających 
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przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, a podmiot uprawniony 

nie przekazywałby wymaganych informacji, rozporządzenie 2018/1795 przewiduje 

możliwość np. przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej 

na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego bądź odrzucenia wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej31. 

W art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2018/1795 określono, że wszystkie informacje 

dostarczone przez podmiot uprawniony powinny zostać dostarczone organowi 

regulacyjnemu w formie elektronicznej. Jeśli zostaną one dostarczone w formie 

papierowej, niezbędne jest dołączenie uzasadnienia dla zastosowania tej formy. 

Dlatego podmioty uprawnione powinny zwracać szczególną uwagę na informacje, 

jakie są przez nie przekazywane, mając na względzie wymagania rozporządzenia 

2018/1795.  

 

5.8.  Opłaty z tytułu złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej 

 

Przepis art. 13 rozporządzenia 2018/1795 przewiduje, że państwa członkowskie 

lub organ regulacyjny mają możliwość ustanowienia opłat z tytułu złożenia wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej.  

Wynika to z faktu, że pozycja organów regulacyjnych w każdym z państw 

członkowskich nie jest jednolita. Istnieją porządki prawne, w których organ 

regulacyjny posiada kompetencje, na zasadzie inicjatywy ustawodawczej 

lub prawotwórczej, w następstwie których możliwe jest tworzenie regulacji 

prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym. 

Występują również porządki prawne, w których organ regulacyjny nie uczestniczy 

aktywnie w procesie tworzenia prawa.  

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przyznają Prezesowi UTK kompetencji 

w zakresie samodzielnego ustalania wysokości opłaty z tytułu złożenia wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej. Oznacza to, że możliwość pobierania opłat 

z tytułu złożenia ww. wniosków, będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy przepis 

w randze ustawy lub rozporządzenia będzie nadawał Prezesowi UTK tego typu 

uprawnienia. 

Pomimo ostatniej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym obecny stan prawny 

nie określa obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu złożenia wniosku o badanie 

równowagi ekonomicznej, a tym samym nie ustala wysokości właściwej opłaty.  

                                                                            

31 To rozwiązanie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy na sześć tygodni przed ostatecznym terminem 
przyjmowania wniosków o przyznanie zdolności przepustowej organ regulacyjny uzna, 
że dostarczone przez podmiot uprawniony informacje uniemożliwiają przeprowadzenie badania 
równowagi ekonomicznej. 
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Co więcej, inne akty prawa, jak np. ustawa o opłacie skarbowej czy rozporządzenia 

z zakresu opłat, jakie pobiera Prezes UTK z tytułu dokonania określonych czynności, 

na chwilę obecną nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty od wniosku 

o badanie równowagi ekonomicznej. 

 

6. Badanie równowagi ekonomicznej 

6.1.  Procedura badania równowagi ekonomicznej 

 

Procedura badania równowagi ekonomicznej rozpoczyna się w sytuacji, gdy organ 

regulacyjny otrzymał: 

• powiadomienie wraz z niezbędnymi informacjami przedstawione przez 

aplikanta; 

• wniosek o badanie równowagi ekonomicznej. 

W sytuacji braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej w określonym 

terminie (opisanym w punkcie 5.5. niniejszego dokumentu) nie jest przeprowadzane 

badanie równowagi ekonomicznej. Organ regulacyjny nie podejmuje tej czynności 

z urzędu. 

Organ regulacyjny wydaje wtedy decyzję w sprawie przyznania otwartego dostępu,  

nie przeprowadzając badania równowagami ekonomicznej (art. 29c ust. 5 ustawy 

o transporcie kolejowym).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w rozporządzeniu 

2018/1795, w sytuacji braku wniosku o przeprowadzenie badania równowagi 

ekonomicznej organ regulacyjny informuje o tym fakcie aplikanta oraz zarządcę 

infrastruktury kolejowej (właściwego ze względu na planowane nowe kolejowe 

przewozy pasażerskie). 

Jeżeli do organu regulacyjnego wpłynął w terminie wniosek o przeprowadzenie 

badania równowagi ekonomicznej od podmiotu uprawnionego, wówczas możliwych 

jest kilka scenariuszy dalszego postępowania: 

1) Po otrzymaniu wniosku o badanie równowagi ekonomicznej organ 

regulacyjny, analizując przekazane informacje, stwierdza, że nie są one 

kompletne i wymagają uzupełnienia. W celu uzyskania niezbędnych 

informacji organ regulacyjny kieruje do podmiotu uprawnionego wezwanie 

oraz wskazuje termin na udzielenie odpowiedzi. Jeśli żądanie organu 

regulacyjnego nie zostanie spełnione, możliwe jest skierowanie ponownego 

wezwania do podmiotu uprawnionego. Jeśli zaś do ostatecznego terminu 

przyjmowania wniosków o przydzielanie zdolności przepustowej przez 

zarządcę infrastruktury kolejowej pozostało 6 tygodni lub mniej, organ 
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regulacyjny może przeprowadzić badanie równowagi ekonomicznej na 

podstawie zgromadzonego materiału dowodowego bądź odrzucić wniosek, 

uzasadniając to brakiem danych umożliwiających przeprowadzenie badania. 

2) Po otrzymaniu wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, w terminie 

1 miesiąca od tego zdarzenia, organ regulacyjny może zwrócić się 

do aplikanta, właściwego organu, operatora umowy o świadczenie usług 

publicznych lub zarządcy infrastruktury o przedstawienie dodatkowych 

informacji w zakresie np. zagadnień, które zostały wyrażone we wniosku 

o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Organ regulacyjny 

wyznacza rozsądne terminy na przedstawienie wymaganych informacji. Jeśli 

jest to konieczne, możliwe jest skierowanie ponownego wezwania 

do odpowiedniego podmiotu. W sytuacji, gdy informacje przekazane przez 

aplikanta są niekompletne, w terminie 6 tygodni od ostatecznego terminu 

przyjmowania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej przez 

zarządcę infrastruktury, organ regulacyjny może przeprowadzić badanie 

równowagi ekonomicznej na podstawie zebranego w toku postępowania 

materiału dowodowego. W sytuacji braku takiej możliwości – odmówi 

przyznania otwartego dostępu. 

3) Po otrzymaniu wniosku o badanie równowagi ekonomicznej 

niepochodzącego od przedsiębiorstwa kolejowego realizującego umowę 

o świadczenie usług publicznych organ regulacyjny może zwrócić się 

do takiego przewoźnika kolejowego o przedstawienie informacji (pomimo że 

podmiot ten nie wnioskował o przeprowadzenie badania). Jeśli 

przedsiębiorstwo nie przedstawi wymaganych informacji w terminie 

na co najmniej 6 tygodni przed ostatecznym terminem przyjmowania 

wniosków o przyznanie zdolności przepustowej, organ regulacyjny jest 

uprawniony do przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej, o ile 

umożliwia mu to zgromadzony materiał dowodowy. Jeśli przeprowadzenie 

badania równowagi ekonomicznej nie jest możliwe, organ regulacyjny wydaje 

decyzję skutkującą przyznaniem otwartego dostępu. 

W ciągu 6 tygodni przed ostatecznym terminem zakończenia przyjmowania 

wniosków przez zarządcę infrastruktury o przydzielenie zdolności przepustowej 

organ regulacyjny powinien podjąć decyzję dotyczącą otwartego dostępu. 

 

6.2.  Zakres badania równowagi ekonomicznej 

 

Zakres badania równowagi ekonomicznej przeprowadzanego przez organ 

regulacyjny w związku z wnioskiem otrzymanym od podmiotu uprawnionego odnosi 

się do parametrów określonych w umowie o świadczenie usług publicznych. 
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Analiza jest przeprowadzana przez organ regulacyjny w stosunku do umowy jako 

całości, a nie do poszczególnych usług wykonywanych na podstawie konkretnego 

kontraktu służby publicznej, w całym okresie jego obowiązywania. 

Podmiot uprawniony może przedstawić przewidywany przez niego wpływ 

uruchomienia nowych kolejowych przewozów pasażerskich, połączeń 

pokrywających się w całości lub w części z nową komercyjną usługą przewozu, 

jednakże dla organu regulacyjnego podstawowe znaczenie będzie miała relacja 

do całości umowy. Informację o wpływie na usługi podobne/tożsame realizowane 

na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych należy ocenić jako 

dodatkową/uzupełniającą dla organu regulacyjnego, lecz nieprzesądzającą 

o ostatecznej decyzji wydawanej przez organ regulacyjny. 

Gdyby intencją unijnego prawodawcy było, aby organ regulacyjny uwzględniał 

jedynie wpływ nowej usługi kolejowej oferowanej przez aplikanta na konkretne 

usługi wykonywane na podstawie kontraktu służby publicznej, wówczas 

nie zawarłby takiej regulacji jak w art. 10 ust. 2 zdanie 1 rozporządzenia 

2018/179532. 

Decyzją unijnego prawodawcy organ regulacyjny może stosować wstępnie ustalone 

wartości progowe lub określone kryteria, nie powinien jednak realizować ich 

w sposób rygorystyczny lub w oderwaniu od innych kryteriów. 

Innymi słowy, organ regulacyjny jest uprawniony do ustalenia wskaźników 

przy ocenie każdego z kryteriów podlegających ocenie przy badaniu równowagi 

ekonomicznej. Powinny być to jednak jedynie wartości kierunkowe, które nie 

w każdym przypadku warunkują wydanie określonej decyzji. Ponadto organ 

regulacyjny przy przeprowadzaniu badania równowagi ekonomicznej analizuje wiele 

kryteriów, które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas podejmowania decyzji. 

Każde powiadomienie oraz wniosek o badanie równowagi ekonomicznej, 

w tym przedstawione w toku postępowania argumenty, organ regulacyjny ocenia 

indywidualnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2018/1795.  

Prezes UTK nie określił kryteriów i wartości progowych, które powalałyby w sposób 

jednoznaczny ocenić wpływ planowanej nowej usługi przewozu na realizację umowy 

o świadczenie usług publicznych. 

Niewykluczone, że w wyniku stosowania przez Prezesa UTK przepisów 

rozporządzenia 2018/1795 i przewidzianych w nim regulacji w przyszłości zostaną 

wypracowane takie wartości, które w sposób indykatywny ułatwią ocenę 

charakteru wpływu planowanej nowej usługi przewozu.  

                                                                            

32 Art. 10 ust. 2 zdanie 1 rozporządzenia 2018/1795: Analiza odnosi się do umowy o świadczenie usług 
publicznych jako całości, a nie do poszczególnych usług wykonywanych na jej podstawie, w całym okresie jej 
obowiązywania. 
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Przedstawione stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w art. 10 ust. 2 

rozporządzenia 2018/1795, zgodnie z którym: Analiza odnosi się do umowy 
o świadczenie usług publicznych jako całości, a nie do poszczególnych usług 
wykonywanych na jej podstawie, w całym okresie jej obowiązywania. Można stosować 
wstępnie ustalone wartości progowe lub określone kryteria, ale nie w sposób rygorystyczny 
lub w oderwaniu od innych kryteriów. 

Ponadto przepis art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795 stanowi, że opublikowana 

metodyka powinna być zrozumiała, przejrzysta i niedyskryminująca. Obowiązujące 

przepisy prawa nie nakładają na organ regulacyjny obowiązku ustalenia wartości 

progowej lub kryteriów, lecz stwarzają możliwość do ustalenia tego typu kryteriów 

i przypisania im określonych wartości progowych. 

 

6.3.  Kryteria badania równowagi ekonomicznej 

 

Badanie równowagi ekonomicznej ma na celu określenie spodziewanego wpływu, 

jaki wywoła uruchomienie nowych kolejowych przewozów pasażerskich na umowy 

o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym.  

Aby właściwie ocenić skutki gospodarcze uruchomienia nowej usługi komercyjnej  

na usługi wykonywane na podstawie kontraktu służby publicznej, ewentualne 

korzyści lub negatywne następstwa, jakie mogą towarzyszyć temu zdarzeniu, organ 

regulacyjny przeprowadza badanie równowagi ekonomicznej. Ma ono na celu 

ewaluację wielu parametrów o charakterze ekonomicznym. 

Tak jak zostało to ustalone w rozporządzeniu 2018/1795, organ regulacyjny 

analizuje wiele aspektów odnoszących się bezpośrednio do relacji pomiędzy nowym 

planowanym połączeniem komercyjnym a kontraktem służby publicznej. 

Celem przeprowadzenia przez organ regulacyjny badania równowagi ekonomicznej 

jest ocena, czy uruchomienie nowej usługi komercyjnej wywoła skutek w postaci 

istotnego negatywnego wpływu na co najmniej jeden z następujących elementów: 

• rentowność usług, które przedsiębiorstwo kolejowe świadczy w ramach 

umowy o świadczenie usług publicznych; 

• koszty netto dla właściwego organu, który zawarł umowę o świadczenie 
usług publicznych. 

Organ regulacyjny ocenia spodziewany wpływ finansowy netto 33  nowych 

kolejowych przewozów pasażerskich na umowę o świadczenie usług publicznych. 

                                                                            

33 Zgodnie z art. 3 pkt 5 rozporządzenia 2018/1795: „wpływ finansowy netto” oznacza wpływ nowych 
kolejowych przewozów pasażerskich na saldo netto kosztów i przychodów wynikających z wypełniania 
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Analiza kosztów i przychodów generowanych w związku ze świadczeniem usług 

objętych ww. po pojawieniu się na rynku nowych kolejowych przewozów 

pasażerskich obejmuje następujące elementy: 

a) zmienność kosztów ponoszonych i przychodów uzyskiwanych przez 

przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych 

(w tym, w stosownych przypadkach, wszelkie oszczędności kosztów, 

np.  wynikających z braku wymiany taboru osiągającego koniec okresu użytkowania 

lub niezastępowania pracowników, których umowa się kończy)34; 

b) skutki finansowe wygenerowane przez proponowane nowe kolejowe przewozy 

pasażerskie w sieci objętej umową o świadczenie usług publicznych 

(takie jak doprowadzanie pasażerów, którzy mogą być zainteresowani połączeniem 

z usługą regionalną objętą umową o świadczenie usług publicznych35); 

c) ewentualne konkurencyjne reakcje przedsiębiorstwa kolejowego realizującego 

umowę o świadczenie usług publicznych36; 

d) wpływ na odpowiednie inwestycje przedsiębiorstw kolejowych lub właściwych 

organów, na przykład w odniesieniu do taboru37; 

e) wartość wszelkich istniejących praw wyłącznych. 

                                                                                                                                                                                                                                      

obowiązku użyteczności publicznej przewidzianego w umowie o świadczenie usług publicznych, który 
obejmuje rozsądny zysk. 
34 W tym celu niezbędne jest zestawienie ze sobą informacji otrzymanych od przedsiębiorstwa 
kolejowego w zakresie przychodów i kosztów uzyskiwanych/generowanych w sytuacji: 

• braku uruchamiania nowej komercyjnej usługi przewozu; 

• jednoczesnego uruchamiania nowej komercyjnej usługi przewozu i przewozów 
o świadczenie usług publicznych. 

Ponadto zasadne jest przedstawienie zestawienia obrazującego relacje ww. rodzajów wyników 
wobec siebie. 

35 Pojawienie się nowej usługi komercyjnego przewozu osób nie zawsze musi powodować wyłącznie 
obniżenie przychodów z tytułu realizowania usług np. dla określonej relacji realizowanej w oparciu 
o kontrakt służby publicznej. W istocie bowiem nowa komercyjna usługa przewozu może niekiedy 
doprowadzić do uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty pasażerskiej, realizowanej w oparciu 
o umowę o świadczenie usług publicznych np. poprzez wygenerowanie nowego potoku podróżnych 
lub zwiększenie dotychczasowych. 

36 W tym przypadku możliwe jest wystąpienie wielu scenariuszy takich jak np.: 

• ograniczenie/zwiększenie liczby realizowanych połączeń; 

• ograniczenie/zwiększenie zestawienia pociągów (o ile jest to możliwe) dla wykonywania 
określonej usługi przewozu; 

 

37  Pojawienie się nowej komercyjnej usługi przewozu może powodować np. zwiększenie 
lub zmniejszenie nakładów dotyczących personelu i podnoszenia ich kwalifikacji, inwestycji w park 
taborowy. 
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Aby ocenić znaczenie wpływu, organ regulacyjny korzysta z danych 

przedstawionych przez podmioty uprawnione we wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej, przekazywanych Prezesowi UTK w związku z wykonywaniem 

obowiązków wynikających z innych przepisów prawa (np. dotyczących realizacji 

przez Prezesa UTK działań polegających na monitorowaniu rynku i wielkości 

odnoszących się do charakterystyki sektora kolejowego38), ale przede wszystkim 

z treści obowiązujących kontraktów służby publicznej i ustaleń pomiędzy ich 

stronami. 

Dla organu regulacyjnego szczególnie istotne będą kwestie dotyczące: 

• poziomu rekompensaty ustalonego zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia 1370/2007 lub wynikającego z konkurencyjnego zawarcia 

umowy; 

• wszelkich mechanizmów podziału ryzyka, takiego jak ryzyko związane 
z ruchem i przychodami; 

• zasad ustalenia wielkości sumarycznych przychodów otrzymywanych przez 

przedsiębiorstwo kolejowe i stosownych wielkości (np. w zakresie 

rozsądnego zysku); 

• okresu pozostałego obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych, 

których równowaga ekonomiczna mogłaby być zagrożona. 

Mając na względzie całokształt zgromadzonego materiału dowodowego, a także 

wiedzę na temat funkcjonowania rynku, organ regulacyjny będzie również oceniał: 

• korzyści netto dla podróżnych wynikających z nowych kolejowych 

przewozów pasażerskich w krótkim i średnim okresie39; 

• zawieszenie dotychczasowych połączeń/ rozpoczęcie wykonywania 

przewozów na nowej trasie. 

• wpływ nowych kolejowych przewozów pasażerskich na wyniki i jakość 

przewozów kolejowych40; 

                                                                            

38 Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3a pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK, w celu 
realizacji swoich ustawowych zadań może żądać od zarządców, powołanych przez zarządców 
wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów 
obiektów infrastruktury usługowej, przewoźników kolejowych i aplikantów udzielenia niezbędnych 
informacji dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego, w szczególności 
w zakresie zapewnienia niedyskryminującego traktowania aplikantów. 

39 Korzyści netto dla klientów przedsiębiorstw kolejowych mogą przede wszystkim dotyczyć 
kształtowania się taryfy biletowej, cen biletów za zrealizowanie usługi przewozu. 

40 Ocena wpływu nowych kolejowych przewozów pasażerskich może odnosić się do konkretnej 
umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym, jak również do całości sektora 
transportu pasażerskiego. W następstwie pojawienia się nowej usługi mogą zostać odnotowane 
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• wpływ nowych kolejowych przewozów pasażerskich na planowanie rozkładu 

jazdy przewozów kolejowych41. 

W istocie przeprowadzane przez organ regulacyjny badanie równowagi 

ekonomicznej to proces, w którym analizowanych jest wiele czynników 

oraz wielkości. Każdy z tych czynników wywiera wpływ na decyzję, jaką ostatecznie 

podejmuje Prezes UTK w toku prowadzonego postępowania. 

Nie jest możliwe, przynajmniej na obecną chwilę, przypisanie określonych wartości 

progowych oraz wagowych każdemu ze wspomnianych powyżej kryteriów. Każde 

z nich jest istotne dla organu regulacyjnego ze względu na prowadzone 

postępowania. 

Przywołane wyżej elementy mają charakter wyjściowy dla Prezesa UTK. Nie jest 

więc wykluczone, że w toku realizowanych zadań oraz wykonywania ustawowych 

kompetencji w przyszłości nie zostaną ustanowione inne kryteria podlegające 

ocenie. 

W przypadku dokonania modyfikacji w tym zakresie przewiduje się 

przeprowadzenie konsultacji z rynkiem kolejowym pod względem oceny 

zasadności/przydatności kryteriów oraz aktualizację niniejszego opracowania.  

 

6.4.  Wielość wniosków o badanie równowagi ekonomicznej 

 

W związku z otrzymaniem od aplikanta powiadomienia, wiele podmiotów 

uprawnionych może podjąć decyzję o przedstawieniu swoich umotywowanych 

i właściwie uzasadnionych wniosków o przeprowadzenie badania równowagi 

ekonomicznej. 

Organ regulacyjny będzie analizował każdy z otrzymanych wniosków oddzielnie 

i wobec każdego z nich będzie ustalał, czy zostałaby zagrożona równowaga 

ekonomiczna umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym.  

                                                                                                                                                                                                                                      

wzrosty np. w zakresie liczby przewiezionych pasażerów, pracy eksploatacyjnej aplikanta,  
jak również pozostałych podmiotów rynku. 

Nowa usługa przewozu, która przez niektóre podmioty rynku kolejowego może zostać oceniona jako 
motywator do podejmowania zmian w zakresie dotychczas realizowanych usług, a przez inne 
jako konkurencja, może w istocie doprowadzić do poprawy warunków oferowania usług pasażerom. 
Poprawa w zakresie jakości może dotyczyć np.: strategii cenowej, strategii komunikacyjnej, zasad 
dystrybucji biletów, pojawienia się nowych połączeń kolejowych, modernizacji wysłużonych 
pojazdów lub inwestycji w nowe. 

41 Pojawienie się nowej usługi przewozu osób może być irrelewantne dla zarządcy infrastruktury, 
odpowiedzialnego za opracowanie projektu rocznego rozkładu jazdy, a następnie docelowego 
rozkładu jazdy. Może zdarzyć się również sytuacja, gdy uwzględnienie zamiaru realizowania nowych 
usług przewozu, stopnia wykorzystania infrastruktury kolejowej i ograniczonej przepustowości 
na warunkach określonych w powiadomieniu, może okazać się trudne do zrealizowania. 
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W rozporządzeniu 2018/1795 prawodawca unijny nie zawarł regulacji, zgodnie 

z którą istniałyby ograniczenia w zakresie liczby wniosków o badanie równowagi 

ekonomicznej analizowanych przez organ regulacyjny. Dlatego każdy prawidłowo 

złożony, pod kątem formalnym oraz merytorycznym, wniosek o przeprowadzenie 

badania równowagi ekonomicznej będzie podlegał ocenie.  

 

7. Decyzja dotycząca otwartego dostępu 

7.1.  Rodzaje decyzji dotyczących otwartego dostępu 

 

W przypadku braku wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej 

w terminie określonym przepisami rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny 

niezwłocznie powiadamia o tym aplikanta i zarządcę infrastruktury kolejowej 

i wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu bez badania równowagi 

ekonomicznej. 

Przeprowadzone przez organ regulacyjny badanie równowagi ekonomicznej może 

prowadzić do różnych wniosków, mających bezpośrednie przełożenie na rodzaj 

i kierunek decyzji wydawanej na rzecz aplikanta. 

Prawodawca unijny przewidział, że w następstwie badania równowagi 

ekonomicznej możliwe jest podjęcie następujących rozstrzygnięć: 

• przyznanie prawa w sprawie otwartego dostępu; 

• zmiana prawa w sprawie otwartego dostępu; 

• przyznanie warunkowe prawa w sprawie otwartego dostępu; 

• odmowa przyznania prawa w sprawie otwartego dostępu. 

Przyznanie prawa w sprawie otwartego dostępu zgodnie z żądaniem aplikanta 

następuje wtedy, gdy przeprowadzone przez organ regulacyjny badanie równowagi 

ekonomicznej wykaże, że nowa usługa komercyjnego przewozu osób nie stanowi 

zagrożenia równowagi ekonomicznej dla obowiązujących kontraktów służby 

publicznej, stanowiących punkt odniesienia w toku badania. 

Zmiana decyzji w sprawie otwartego dostępu ma miejsce w sytuacji, 

gdy przeprowadzone badanie równowagi ekonomicznej wykaże, że modyfikacja 

dotychczas realizowanych przewozów nie spowoduje zagrożenia równowagi 

ekonomicznej obowiązujących kontraktów służby publicznej. 

Postępowanie dotyczące zmiany praw już przyznanych na mocy wydanej decyzji 

w sprawie otwartego dostępu jest wszczynane w sytuacji zgłoszenia właściwego 

powiadomienia przez aplikanta oraz analizy organu regulacyjnego, która prowadzi 
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do konkluzji, że planowana zmiana zasad wykonywania prawa otwartego dostępu 

miałaby charakter znaczący. 

Przyznanie warunkowe prawa w sprawie otwartego dostępu42 to rozstrzygnięcie, 

które należałoby uplasować pomiędzy decyzją w sprawie otwartego dostępu 

przyznającą prawa zgodnie z żądaniem strony a decyzją odmowną. Jest to decyzja, 

której intencją jest pogodzenie interesów aplikanta starającego się o przyznanie 

prawa dostępu oraz podmiotów uprawnionych, które zgłosiły umotywowane 

wnioski w sprawie badania równowagi ekonomicznej i przedstawiły dane w tym 

zakresie. Rolą organu regulacyjnego jest wskazanie aplikantowi warunków, których 

spełnienie pozwoli na uruchomienie nowego komercyjnego połączenia. Warunki 

mogą się odnosić np. do: 

• częstotliwości uruchamianych połączeń; 

• dni kursowania uruchamianych połączeń; 

• okresu wykonywania przewozów; 

• stacji zatrzymania; 

• modyfikacji trasy przewozów. 

Decyzja odmowna powinna być wydawana wtedy, gdy przeprowadzone badanie 

równowagi ekonomicznej wykaże występowanie istotnego zagrożenia dla umowy 

o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym oraz gdy nie jest możliwe 

zmienienie warunków powodujących negatywne skutki dla kontraktów służby 

publicznej i stron tych umów. W takiej sytuacji nie jest możliwe zatem wydanie 

decyzji pozytywnej dla aplikanta nawet w formie decyzji przyznającej warunkowe 

prawo w sprawie otwartego dostępu. 

W wyniku nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym przewidziano, że Prezes UTK 

wydaje decyzje dotyczące otwartego dostępu (art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o transporcie kolejowym). 

Natomiast zgodnie ze znowelizowanym art. 29c ust. 1 ustawy o transporcie 

kolejowym: Regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze 

                                                                            

42  W polskiej ustawie o transporcie kolejowym określana również pn. „decyzji o przyznaniu 
ograniczonego dostępu”. Decyzja o przyznaniu ograniczonego dostępu, o której mowa w art. 29c 
ust. 1 polskiej ustawy o transporcie kolejowym, to nic innego jak decyzja o przyznaniu warunkowym, 
o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/1795. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 
że katalog rozstrzygnięć organu regulacyjnego, w zakresie możliwych decyzji dotyczących otwartego 
dostępu, został przewidziany w rozporządzeniu 2018/1795. W polskiej ustawie nie występują obok 
siebie rozstrzygnięcia Prezesa UTK pn. „decyzja o przyznaniu warunkowego dostępu” oraz „decyzja 
o przyznaniu ograniczonego dostępu”. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w treści art. 29c ust. 7 
ustawy o transporcie kolejowym, przy określaniu elementów decyzji przyznającej ograniczony 
dostęp, jest mowa o warunkach jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było realizowanie decyzji 
zgodnie z prawem i ustalonymi w toku postępowania wnioskami organu regulacyjnego.  
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użyteczności publicznej jest wykonywany na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego 
dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu. 

 

7.2. Ramy czasowe dla podjęcia decyzji 

 

W sytuacji, gdy w ramach postępowania został zgłoszony wniosek o badanie 

równowagi ekonomicznej, organ regulacyjny jest związany terminem 6 tygodni, 

licząc od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji do wydania 

decyzji. Termin ten nie rozpoczyna swojego biegu wtedy, gdy organ regulacyjny 

nie posiada wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania 

równowagi ekonomicznej oraz wydania decyzji. 

Prawodawca unijny zaznaczył, że decyzja dotycząca otwartego dostępu powinna 

być wydana bezwzględnie przed upływem ostatecznego terminu przyjmowania 

wniosków o przyznanie zdolności przepustowej, wyznaczonym zgodnie z pkt 3 

załącznika VII do dyrektywy 2012/34/UE. Ten warunek uzasadnia konieczność 

składania przez aplikanta powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem – tak,  

aby organ regulacyjny miał czas na przeanalizowanie wszystkich niezbędnych 

aspektów i argumentów oraz dokonania ewentualnych modyfikacji np. w związku  

z opcją wydania decyzji o warunkowym przyznaniu otwartego dostępu.  

Termin 6 tygodni, o którym mowa powyżej, należy traktować jako termin 

maksymalny, w którym organ regulacyjny powinien wydać decyzję dotyczącą 

otwartego dostępu. Oznacza to, że w istocie organ regulacyjny może wydać 

właściwą decyzję wcześniej niż przed upływem 6 tygodni, jednak nie później 

niż po upływie tego terminu. 

W przypadku wydania decyzji dotyczącej otwartego dostępu, w następstwie 

przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej, organ regulacyjny powiadamia 

o tym fakcie właściwego zarządcę infrastruktury. 

 

7.3.  Publikacja decyzji oraz poinformowanie podmiotów uprawnionych 

 

Przepisy rozporządzenia 2018/1795 precyzują kwestie dotyczące publikowania 

informacji w zakresie postępowań dotyczących otwartego dostępu. Z tego względu, 

konsekwentnie, unijny prawodawca nałożył na organ regulacyjny obowiązek 

powiadomienia podmiotów uprawnionych o wydanej decyzji w sprawie dotyczącej 

otwartego dostępu, a także opublikowania na swojej stronie internetowej. 

W przypadku Prezesa UTK decyzje z zakresu regulacji są publikowane w Dzienniku 

Urzędowym Prezesa UTK, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. 
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Prawodawca unijny nie określił, w jakiej formie powinien zostać zrealizowany 

obowiązek powiadomienia podmiotów uprawnionych o zapadłej decyzji. Dlatego 

należy przyjąć, że właściwie każda forma, która umożliwi adresatowi zapoznanie się 

z informacją, będzie czyniła zadość temu obowiązkowi. 

Prezes UTK, mając na względzie transparentność swojego działania i wydawanych 

decyzji, planuje informować podmioty uprawnione poprzez: 

• pismo lub ePismo (zależnie od statusu podmiotów uprawnionych 

i obowiązujących zasad przekazywania korespondencji oraz ewentualnych 

dodatkowych ustaleń z podmiotami rynku w tym zakresie)43; oraz 

• publikację w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK na stronie internetowej 
(https://dziennikurzedowy.utk.gov.pl/), a także publikację informacji w dziale 

aktualności na stronie internetowej organu regulacyjnego 

(https://www.utk.gov.pl/.  

Aby informacja dotycząca zmiany w zakresie kolejowego przewozu osób 

oraz uruchamiania nowej usługi była dostępna dla jak najszerszej grupy 

podmiotów pasażerów, prawodawca unijny nałożył obowiązek publikowania przez 

organy regulacyjne wydanych decyzji . 

W przypadku Prezesa UTK dotychczasowe decyzje wydawane w związku 

z rozporządzeniem 869/2014 były publikowane w Dzienniku Urzędowym 

Prezesa UTK dostępnym pod adresem: https://dziennikurzedowy.utk.gov.pl/. 

 

7.4.  Konsekwencje wydania przez Prezesa UTK decyzji dotyczącej otwartego 
dostępu 

 

Decyzja o przyznaniu otwartego lub warunkowego prawa dostępu do infrastruktury 

kolejowej nie jest decyzją, na podstawie której możliwe jest uruchamianie połączeń 

kolejowych.  

W istocie jest to rozstrzygnięcie organu regulacyjnego uprawniające do wystąpienia 

do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej o przydzielenie, a następnie 

wykorzystanie zdolności przepustowej. 

Decyzja określa zasady wykonywania nowych komercyjnych przewozów osób, 

ustalając m.in.: 

• okres wykonywania przewozów; 

                                                                            

43 W celu usprawnienia sposobu przekazywania informacji, w tym także czasu, po jakim informacja 
znajdzie się u jej adresata, możliwe jest dokonanie ustaleń pomiędzy organem regulacyjnym 
oraz podmiotami, mającymi status podmiotów uprawnionych, na dokonywanie doręczeń 
w szczególnej formie np. na dedykowany adres poczty elektronicznej/skrytki ePUAP. 

https://dziennikurzedowy.utk.gov.pl/
https://www.utk.gov.pl/
https://dziennikurzedowy.utk.gov.pl/
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• trasę, na której mają być wykonywane przewozy, wraz ze wskazaniem stacji 

zatrzymania; 

• częstotliwość realizowanych połączeń; 

• projekt rozkładu jazdy przewozów; 

• parametry techniczne taboru, jakim mają być wykonywane przewozy; 

• charakter przewozów komercyjnych wobec tych realizowanych na podstawie 

umowy o świadczenie usług publicznych; 

• dodatkowe warunki, nałożone przez organ regulacyjny, mające na celu 

pogodzenie uzasadnionych obaw podmiotów uprawnionych i zamiaru 

realizowania przewozów przez aplikanta. 

Jest to rozstrzygnięcie, które wpływa bezpośrednio na sytuację faktyczną i prawną 

aplikanta, a także podmiotu, który finalnie ma realizować przewozy. 

Pozytywna decyzja dotycząca otwartego dostępu wyznacza również warunki, 

których powinien przestrzegać zarządca infrastruktury, rozpatrując wniosek 

o przydzielenie, a następnie o wykorzystanie zdolności przepustowej 

i infrastruktury kolejowej. 

Wprawdzie stroną decyzji wydanej przez organ regulacyjny nie jest zarządca 

infrastruktury, to jednak przy podejmowaniu przez niego czynności związanych 

z alokacją zdolności przepustowej, powinien on uwzględniać zasady i warunki 

ustalone przez organ regulacyjny w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu 

lub o warunkowym przyznaniu dostępu. 

 

8. Współpraca międzynarodowa organów regulacyjnych 

8.1.  Weryfikacja informacji otrzymanych przez organy regulacyjne 

 

Jeśli w powiadomieniu zawarto informację o tym, że planowana nowa usługa 

przewozu osób ma być realizowana na terytorium więcej niż jednego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwe organy regulacyjne aktywnie 

współpracują ze sobą w związku z otrzymanymi powiadomieniami. 

Jeżeli aplikant chce realizować usługę przewozu osób na trasie międzynarodowej, 

powinien wystąpić do wszystkich właściwych (miejscowo i rzeczowo w danym 

państwie członkowskim) organów regulacyjnych z zakresu transportu kolejowego 

o wydanie decyzji w sprawie otwartego dostępu w zakresie kompetencji tego 

organu. 
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Aby możliwe było realizowanie połączeń na trasie międzynarodowej, powinny 

zostać wydane decyzje przyznające otwarty dostęp na trasach krajowych 

stanowiących elementy składowe pełnej relacji międzynarodowej44.  

Gdy dany organ regulacyjny otrzyma powiadomienie o planowanej nowej usłudze 

kolejowego przewozu osób, przekazuje stosowną informację innemu organowi 

regulacyjnemu, przez którego terytorium ma przebiegać trasa nowych przewozów. 

Jednocześnie organ regulacyjny występujący do innego organu regulacyjnego 

powinien wskazać informacje na temat podstawowych parametrów nowej usługi 

(wynikających z treści otrzymanego powiadomienia). Dobrą praktyką jest również 

przedstawienie wypełnionego przez aplikanta powiadomienia, np. wraz z roboczym 

tłumaczeniem, lub poinformowanie o adresie strony internetowej organu 

regulacyjnego, na której zostało opublikowane powiadomienie. 

Istotą przekazywanego powiadomienia pomiędzy organami regulacyjnymi jest 

weryfikacja zgodności i spójności informacji, jakie ww. organy otrzymały  

od aplikanta wnioskującego o przyznanie otwartego dostępu. 

W przypadku zidentyfikowania rozbieżności organy regulacyjne informują się o tym 

wzajemnie. Mogą także wezwać aplikanta do przedstawienia wyjaśnień, a nawet 

korekt przekazanych informacji. 

 

8.2.  Wymiana informacji na temat otrzymanych wniosków o badanie 
równowagi ekonomicznej 

 

Właściwe organy regulacyjne informują się wzajemnie również o otrzymanych 

wnioskach o badanie równowagi ekonomicznej w ramach ich właściwości rzeczowej 

i miejscowej. W dotychczasowej praktyce organy regulacyjne przekazywały 

informacje w zakresie: 

• faktu otrzymania wniosku o przeprowadzenie badania równowagi 

ekonomicznej; 

• terminu otrzymania wniosku o przeprowadzenie badania równowagi 
ekonomicznej; 

                                                                            

44 Przykładowo, jeśli aplikant planuje uruchamiać nowe kolejowe przewozy pasażerskie na trasie 
międzynarodowej Praha hl. n. - Kraków Główny, przy wykorzystaniu linii kolejowych przebiegających 
wyłącznie przez terytoria tych dwóch państw, to powinien on wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
otwartego dostępu do czeskiego i polskiego organu regulacyjnego. W sytuacji, gdyby nowa usługa 
obejmowała właściwość większej liczby organów regulacyjnych (tzn. przebiegała przez większą liczbę 
państw członkowskich), to aplikant powinien wystąpić z wnioskiem w sprawie przyznania otwartego 
dostępu (składając wymagane powiadomienie) do każdego z organów regulacyjnych. 
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• wskazania podmiotu będącego autorem wniosku o przeprowadzenie badania 

równowagi ekonomicznej. 

Celem ustanowienia obowiązującej regulacji jest zasygnalizowanie przez jeden 

organ regulacyjny drugiemu organowi zgłoszonych przez uprawniony podmiot 

zastrzeżeń wobec odcinka krajowego trasy międzynarodowej planowanej przez 

aplikanta. 

W praktyce może się bowiem zdarzyć, że wniosek o badanie równowagi 

ekonomicznej zostanie zgłoszony np. wyłącznie w jednym z państw członkowskich, 

podczas gdy cała nowa usługa zakłada realizowanie przewozów przez terytorium 

trzech krajów. Może to wpływać na zjawisko utraty synchronizacji postępowania 

organów regulacyjnych (w sytuacji, gdy np. wszystkie powiadomienia zostały 

zgłoszone do właściwych organów regulacyjnych w tym samym terminie, jednakże 

tylko do jednego z regulatorów, właściwego na terytorium danego państwa 

członkowskiego, wpłynął wniosek o przeprowadzenie badania równowagi 

ekonomicznej). 

 

8.3.  Wymiana informacji na temat wyników przeprowadzonego badania 
równowagi ekonomicznej 

 

Właściwe organy regulacyjne, oprócz informowania się o otrzymanym 

powiadomieniu aplikanta oraz ewentualnym wniosku o badanie równowagi 

ekonomicznej, informują się wzajemnie o decyzjach, jakie zostały podjęte w związku 

ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Jednocześnie unijny 

prawodawca wskazał na to, że wtedy, gdy jeden organ regulacyjny przeprowadzał 

badanie równowagi ekonomicznej, powinien przekazać pozostałym organom 

regulacyjnym informację o jego wynikach wraz z możliwością zgłoszenia 

ewentualnych uwag przed zakończeniem procedowania sprawy. 

Każdy organ regulacyjny posiada kompetencje na obszarze określonego terytorium. 

Ewentualne zmiany, ograniczenia planowanej usługi na odcinku krajowym mogą 

(lecz nie muszą) wpływać na całość trasy międzynarodowej. Dlatego, aby zachować 

jednolite podejście do całości planowanej nowej usługi, organy regulacyjne powinny 

ściśle ze sobą współpracować i wypracowywać właściwe modele działań w taki 

sposób, by finalnie wniosek aplikanta o przyznanie otwartego dostępu mógł być 

zrealizowany na tyle, na ile pozwalają na to warunki ekonomiczne oraz rynkowe. 
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9. Spis przydatnych adresów stron www 

Poniżej znajdują się przydatne adresy stron internetowych, które umożliwią 

wykorzystanie informacji zdobytej na podstawie lektury niniejszego opracowania.  

Mają one bezpośredni związek z postępowaniem w sprawie przyznania otwartego 

dostępu i badania równowagi ekonomicznej: 

1. Oficjalna strona internetowa Urzędu Transportu Kolejowego - 

https://www.utk.gov.pl/; 

2. Formularze, w wersji edytowalnej, dotyczące postępowań w sprawie 

przyznania otwartego dostępu i badania równowagi ekonomicznej - 

https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-

dostep/15897,Wnioski-w-sprawie-dostepu.html; 

3. Opublikowane jawne wersje powiadomień dot. trasy krajowej - 

https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-

infrastruktu/otwarty-dostep-krajowy/powiadomienia;  

4. Opublikowane jawne wersje powiadomień dot. trasy międzynarodowej - 

https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-

infrastruktu/kabotaz/powiadomienia; 

5. Statystki, analizy i monitoring rynku - https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-

analizy/analizy-i-monitoring; 

6. Dziennik Urzędowy Prezesa UTK - https://dziennikurzedowy.utk.gov.pl/; 

7. Opublikowany Regulamin Sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wraz z załącznikami - https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-

regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20192020/ oraz 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-

infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20202021/45; 

8. Internetowy System Aktów Prawnych - https://isap.sejm.gov.pl/; 

9. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - https://eur-

lex.europa.eu/homepage.html; 

10. Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy - 

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/COP/default.htm  

 

                                                                            

45 Regulamin sieci, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, jest ogłaszany, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, nie później niż na 4 miesiące przed terminem składania wniosków  
o przydzielenie zdolności przepustowej. Z tego względu w przyszłości będą obowiązywały kolejne 
wersje Regulaminu sieci. 

https://www.utk.gov.pl/
https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/15897,Wnioski-w-sprawie-dostepu.html
https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/15897,Wnioski-w-sprawie-dostepu.html
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/otwarty-dostep-krajowy/powiadomienia
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/otwarty-dostep-krajowy/powiadomienia
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/kabotaz/powiadomienia
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/kabotaz/powiadomienia
https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring
https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring
https://dziennikurzedowy.utk.gov.pl/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20192020/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20192020/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20192020/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20202021/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20202021/
https://isap.sejm.gov.pl/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/COP/default.htm
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10.  Schemat graficzny postępowania w sprawie przyznania otwartego dostępu

 

 

  

Wnioskodawca powiadamia 
zarządców infrastruktury 

oraz zainteresowane organy 
regulacyjne o zamiarze 
wprowadzenia nowych 
kolejowych przewozów 

pasażerskich zgodnie z terminem 
wyznaczonym w art. 38 ust. 4 

dyrektywy 2012/34/UE. 

Bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 
w ciągu 10 dni od daty 

otrzymania standardowego 
formularza powiadomienia 

przez organ regulacyjny. 

Formularz powiadomienia 
wniesiony do organu 

regulacyjnego. 

Czy formularz 
powiadomienia 

 jest kompletny? 

NIE 
Organ regulacyjny umożliwia 

wnioskodawcy uzupełnienie wniosku 
w rozsądnym terminie  

nieprzekraczającym dziesięciu 
dni roboczych. TAK 

Organ regulacyjny publikuje na swojej stronie 
internetowej standardowy formularz 

powiadomienia i powiadamia właściwe podmioty. 

Czy organ regulacyjny otrzymał 
od podmiotu uprawnionego 

wniosek o badanie równowagi 
ekonomicznej? 

 

W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku organ regulacyjny może 
zażądać od podmiotu występującego z wnioskiem o przeprowadzenie badania 

równowagi ekonomicznej dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji, które 
uzna za niezbędne zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2018/1795. 

TAK 

W ciągu miesiąca 
od powiadomienia właściwych 

podmiotów przez organ 
regulacyjny. 

Wnioskodawca uzupełnia 
wniosek o badanie równowagi 

ekonomicznej. 

W rozsądnym terminie 
określonym przez organ 

regulacyjny. 

Podmioty przesyłają 
informacje, o które wystąpił 

organ regulacyjny. 

 

Organ regulacyjny przeprowadza badanie równowagi ekonomicznej  
i badanie zdolności przepustowej. 

Czy organ regulacyjny otrzymał wszelkie 
niezbędne informacje potrzebne  

do ukończenia ww. badań? 
NIE 

Organ regulacyjny wzywa 
właściwe podmioty 
do przedstawienia 
dodatkowych informacji. 

Organ regulacyjny przekazuje jawną wersję swojej decyzji podmiotom wymienionym 
w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE i publikuje ją na swojej stronie internetowej. 

W terminie sześciu tygodni od otrzymania 
wszystkich stosownych informacji 

i przed upływem ostatecznego terminu 
przyjmowania wniosków o przyznanie 

zdolności przepustowej. 

 

TAK 

NIE 

Organ zawiadamia o tym zarządcę 
infrastruktury i aplikanta oraz wydaje 

decyzję w sprawie przyznania 
otwartego dostępu  

nie przeprowadzając badania 
równowagami ekonomicznej, 

zawiadamiając o tym zarządcę 
infrastruktury i aplikanta. 



  

 67 

 

11.  Schemat graficzny zakresu badania równowagi ekonomicznej

  

Znaczenie wpływu, w szczególności 
biorąc pod uwagę obowiązujące 

ustalenia umowne między właściwym 
organem a przedsiębiorstwem 

kolejowym wykonującym usługi 
publiczne. 

Organ regulacyjny ocenia, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług publicznych 

zostałaby zagrożona przez proponowane nowe 
kolejowe przewozy pasażerskie. Analiza odnosi się 

do umowy o świadczenie usług publicznych jako 
całości, a nie do poszczególnych usług wykonywanych 
na jej podstawie, w całym okresie jej obowiązywania. 

Wpływ finansowy netto nowych 
kolejowych przewozów pasażerskich na 
umowę o świadczenie usług publicznych. 

Korzyści netto dla klientów 
wynikające z nowych kolejowych 

przewozów pasażerskich  
w krótkim i średnim okresie. 

 

Wpływ nowych kolejowych 
przewozów pasażerskich na wyniki 

i jakość przewozów kolejowych. 
 

Wpływ nowych kolejowych 
przewozów pasażerskich  

na planowanie rozkładu jazdy 
przewozów kolejowych. 

 Równowaga ekonomiczna jest zagrożona, jeżeli nowe kolejowe 
przewozy pasażerskie miałyby istotny negatywny wpływ 

na co najmniej jeden z następujących elementów: 
a) rentowność usług, które przedsiębiorstwo kolejowe świadczy 

w ramach umowy o świadczenie usług publicznych; 
b) koszty netto dla właściwego organu, który zawarł umowę 

o świadczenie usług publicznych. 
 

W następstwie badania równowagi 
ekonomicznej organ regulacyjny podejmuje 

decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 2 
dyrektywy 2012/34/UE i na podstawie której 

następuje przyznanie, zmiana, przyznanie 
warunkowe lub odmowa przyznania prawa 

dostępu do infrastruktury kolejowej. 

Organ regulacyjny ocenia: 
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