
IV PAKIET KOLEJOWY 

Opłaty i honoraria– praktyczne aspekty 

 

 

Departament 
Techniki i 
Wyrobów 
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PODSTAWA PRAWNA 

Przepisy 
europejskiej 

• Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 
2018/764 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie 
honorariów i opłat pobieranych przez Agencję 
Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich 
płatności 

Umowy 

• Umowy o współpracy zawarte pomiędzy ERA a 
poszczególnymi NSA 
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  

 Brak nadmiernych obciążeń finansowych dla przedsiębiorstw 

 Opłaty dokonywane po wykonaniu usługi 

 

 

Na wniosek Spółki: 

 Szacowanie kosztów 

 Szczegółowe zestawienie kosztów 
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KOSZTY – WNIOSEK SKIEROWANY DO AGENCJI 

*stawka godzinowa – 130 euro 

Koszty Agencji 
(oraz 

zewnętrznych 
ekspertów)* 

Koszty 
NSA 
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KOSZTY – WNIOSEK SKIEROWANY DO NSA 

Brak 
zastosowania 

rozporządzenia 
2018/764  

Koszty w 
Polsce 

bez zmian 

Koszt NSA 
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REJESTRACJA CZASU 

Stawka godzinowa za wykonane usługi; 

KOGO DOTYCZY? 
Oddelegowanych pracowników Agencji stanowiący kompletny zespół 
oceniający wniosek 
 
W JAKI SPOSÓB?  
Pracownicy rozliczani w miesięcznych cyklach 
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SZACOWANIE KOSZTÓW 

Prognozowanie liczby godzin oraz wszelkich dodatkowych kosztów w 
momencie przyjęcia wniosku 

DLACZEGO? 

 Prognozowanie kosztów przez Agencję 
związanych z rozpatrzeniem wniosku 

 Szacowanie kosztów na żądanie wnioskodawcy 

KIEDY?  

Przy każdym wniosku 
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SZACOWANIE KOSZTÓW 

Kontrola kosztów  w trakcie postępowania 

JAK? 

 Rejestracja czasu pracy pracowników Agencji 

 Dostarczenie zestawienia kosztów (faktur) przez NSA 

KTO?  

Cały zespół pod nadzorem kierownika projektu 
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SZACOWANIE KOSZTÓW 

Wystawienie faktury po zakończeniu postępowania 

JAK? 

 Zestawienie kosztów przez NSA oraz Agencję 

 Wniosek o wystawienie faktury 

 Przesłanie faktury do Strony 

KTO?  

Kierownik projektu we współpracy z księgowością 
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KOSZTY NSA 

 przekazywane zestawienia przez NSA do Agencji 

 zawiera tylko podstawowe informacje 

 Agencja może zgłosić swoje wątpliwości 

 koszty muszą zostać zatwierdzone przez kierownika projektu 
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PZREBIEG PROCESU 

Maksymalny czas trwania: 9 miesięcy 

Decyzja (N) 
Faktura dla 

wnioskodawcy 
(N + 30) 

Data faktury 
(N+ 90) 

Pierwsze 
przypomnienie 

(N + 105) 

Drugie 
przypomnienie  

(N + 120) 

Podjęcie 
kroków 

prawnych 
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NIEUISZCZENIE OPŁAT 

Brak 
opłaty 

Kroki prawne 

Odsetki za 
każdy 
dzień 

zwłoki 

Odrzucenie 
kolejnych 
wniosków 
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Opłaty są naliczane w związku z każdym odwołaniem (bez 
względu na ostateczną decyzję Agencji) 

 

HONORARIA Z TYTUŁU ODWOŁANIA 

Koszt: 
10 000 euro lub 
 równowartość kwoty honorarium naliczonego za 

wydanie decyzji, której dotyczy odwołanie 



Dziękuję za uwagę! 

Warszawa 
27 listopada 2020 

www.utk.gov.pl 


