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REGULCJA 
TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO

nadzór nad udostępnianiem 
infrastruktury kolejowej i 

usługowej

przestrzeganie praw pasażera 

licencjonowanie transportu 
kolejowego

analiza i monitoring rynku

wydawanie decyzji 
administracyjnych ws. 

otwartego dostępu 
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Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej – przełomowe momenty

Z wejściem w życie
ustawy z 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym,
Prezes UTK zatwierdza
projekt cennika opłat
zarządcy za dostęp do
infrastruktury

2011-2014 r. zespół ds.
stawek jednostkowych opłat
za dostęp i korzystanie z
infrastruktury kolejowej
Prezesa UTK

30 maja 2013 r. wyrok
TSUE w sprawie C-512/10
Komisja Europejska
przeciwko Polsce – zarzut
błędnego wdrożenia
przepisów w zakresie
kosztów bezpośrednich

Rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2015/909 z dnia
12 czerwca 2015 r. w sprawie
zasad obliczania kosztów,
które są ponoszone
bezpośrednio jako rezultat
przejazdu pociągu

Po nowelizacji ustawy 30 grudnia
2016 r. Prezes UTK nie zatwierdza
opłat, zatwierdza jedynie metodę
ich ustalania. Wyodrębniono
obiekty infrastruktury usługowej,
w odniesieniu do których Prezes
UTK prowadzi kontrolę opłat ex-
post

10 lipca 2019 r. wyrok TSUE
w sprawie C-210/18 zmienił
interpretację kwalifikacji
prawnej peronów

Dofinansowanie zarządów: 
Bilansowanie działalności  
i dopuszczalność mark-upu
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Decyzje  ws. licencjonowania transportu kolejowego –
przełomowe momenty

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym określiła wymagania, które

przedsiębiorcy kolejowimuszą spełnić, aby uzyskać licencję przewoźnika kolejowego.

Od 2012 r. prace Prezesa UTK nad modelem ubezpieczenia OC.

Od 16 czerwca 2015 r. obowiązuje jednolity formularz licencji przewoźnika kolejowego.

Zgłaszanie informacji o licencjach do Agencji Kolejowej UE (baza ERADIS – European Railway

Agency Database of Interoperability and Safety).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia

przewoźnika kolejowego – określenieminimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
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Decyzja ws. łączenia funkcji zarządcy i przewoźnika

Badanie czy spółka bezprawnie łączyła funkcje przewoźnika i zarządcy

Sprawa dotyczyła m.in. terminali w Swarzędzu oraz w Małaszewiczach. Przewoźnicy składali 
skargi do Prezesa UTK w których wskazywali na stosowanie dyskryminujących praktyk w 

udostępnianiu  tej infrastruktury

Podjęte działania stanowiły potwierdzenie i usankcjonowanie konieczności rozdzielenia funkcji 
zarządcy infrastruktury od przewoźnika kolejowego, czyli tzw. unbundling

Spółka zarządzała infrastrukturą  kolejową wraz z elementami OIU jako zarządca

Spółka zobowiązana była udostępniać  infrastrukturę  innym przewoźnikom  
kolejowym na równych  i niedyskryminujących zasadach
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Decyzje zastępujące umowy pomiędzy przewoźnikami a zarządcami 
infrastruktury  na przydzielenie/wykorzystanie infrastruktury kolejowej 

Główne kwestie 
regulowane przez 

Prezesa UTK to m.in. kary 
za nienależytą realizację 
rozkładu jazdy pociągów, 

zwrot kosztów 
komunikacji zastępczej, 

sposób naliczania opłaty 
rezerwacyjnej za 

zamówione usługi 

Od roku 2011 wydano:

43 decyzje zastępujące umowy

Decyzje te były podejmowane 
głównie w stosunku do 

przewoźników pasażerskich, 

ale:

w 2013 r. wydano 6 decyzji w 
odniesieniu do przewoźników 

towarowych, w 2019 r. - 2
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Regulamin przydzielania tras pociągów jest 
wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 -

385 kodeksu cywilnego,  zgodnie z którym 
wzorzec umowny ma być ustalany przez jedną 

ze stron

Nie zmienia tego faktu możliwości 
konsultowania tego Regulaminu z 

przewoźnikami, gdyż konsultacja jest jedynie 
zasięgnięciem opinii, bez obowiązku jej 

uwzględnienia

Sam fakt wcześniejszych konsultacji z 
przewoźnikami, w sytuacji gdy wyrażona przez 

nich opinia nie jest dla zarządcy wiążąca, nie 
oznacza, że regulamin jest umową lub częścią 
zawartej przez strony umowy. Pozostaje on w 

dalszym ciągu aktem jednostronnym

Regulamin Sieci jako wzorzec umowny 



9

Decyzje w sprawie przyznania otwartego dostępu 

Od 2013 r. wydano 111 decyzji w sprawie otwartego dostępu

Najwięcej decyzji wydano na rzecz PKP Intercity, dotyczyły one m.in. tras
wykorzystywanych przez Pendolino. Na prawach otwartego dostępu funkcjonował
również m.in. popularny pociąg Kolei Mazowieckich – Słoneczny

Wydano również decyzje o przyznaniu otwartego dostępu w przewozach międzynarodowych
dla czeskiego przewoźnika Leo Express a.s.

Wydawanie przez Prezesa UTK decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu
spowodowało liberalizację rynku przewozów kolejowych a co z tym związane - otwarcie
się rynku na komercyjne przewozy pasażerskie, a także zwiększenie konkurencyjności na
polskim rynku przewozów pasażerskich.
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Spór związany był z rozbiórką drogi kolejowej w Gdańsku, 
umożliwiającej przewóz wyrobów hutniczych transportem 

kolejowym

Spór zasygnalizował problem na rynku kolejowym, polegający 
na możliwości dowolnego likwidowania fragmentów dróg 

kolejowych, co mogło w przyszłości ograniczać wykorzystanie 
transportu   kolejowego oraz mieć negatywne skutki 

gospodarcze. 

Decyzja zapoczątkowała zmiany w krajowych przepisach 
dotyczących procedury likwidacji dróg kolejowych, która objęła 

również bocznice kolejowe. Decyzja zawierała także interpretację 
pojęcia infrastruktury prywatnej jak i interpretację w zakresie 

funkcji i roli zarządcy infrastruktury kolejowej.

Decyzja w sprawie rozbiórki torów 
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Prezes UTK bierze pod uwagę czy 
rozwiązanie umowy nie spowodowuje 
negatywnych skutków na danym rynku 

przewozów 

Strona wnioskująca podejmuje decyzje o 
rozwiązaniu umowy – sama decyzja to 

jednie zgoda a nie obligatoryjne rozwiązanie 
umowy

Decyzje w sprawie zgody 
na rozwiązanie umowy zarządcy z przewoźnikiem kolejowym
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3 przewoźników odmówiło operatorom dworców kolejowych podpisania umów,
o dostęp do OIU z uwagi na odmienne interpretacje pojęcia powierzchni przeznaczonej do
odprawy podróżnych

Stanowisko Prezesa UTK: w przypadku gdy podróżni mają możliwość skorzystania z dworca
(np. poprzez oczekiwanie w poczekali lub zakup biletu), to na przewoźniku ciąży obowiązek
zawarcia takiej umowy

Wydano 5 decyzji stwierdzających naruszenia przepisów przez 3 przewoźników w
odniesieniu do 2 operatorów OIU.

Po decyzji znowelizowano pojęcie ,,powierzchni służącej odprawie podróżnych”

Decyzje w sprawie bezumownego korzystanie ze stacji pasażerskich przez 
przewoźników kolejowych 
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W ramach nadzoru nad udostępnianiem OIU, Prezes UTK 
wydaje decyzje dotyczące następujących kwestii:

zgodności regulaminu udostępniania OIU z zapisami ustawy o 
transporcie kolejowym –zapewnienie  wszystkich wymaganych 

informacji – wydano decyzje w sprawie  Regulaminu dostępu 
do OIU stacji pasażerskich

zasad pobierania opłat za dostęp do OIU – wydano decyzje w 
sprawie cennika operatora OIU 

odmowy dostępu do OIU – wydano decyzje umorzeniowe w 
sprawie 3 obiektów 

Decyzje nadzorcze nad udostępnianiem OIU
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Niezgodności 
lub braki w 

regulaminach

przyznawania 
pierwszeństwa zasad 

przypisywania 
kategorii linii 
kolejowych  

zasady 
obowiązywania 

zastępczych 
rozkładów jazdy 

pociągów

zasady 
konstruowania 
rozkładu jazdy

kryteriów 
przepełnienia 

przepustowości

planowania 
i realizowania 

remontów oraz 
prac 

modernizacyjnych 

Decyzje z zakresu zgodności regulaminów sieci zarządcy z ustawą 
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Wydane decyzje administracyjne z zakresu ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym dotyczyły:

Postępowania administracyjne z zakresu ochrony praw pasażerów 

bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów 

naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r.
dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

kar pieniężnych związanych ze stwierdzonymi naruszeniami oraz niewykonaniem wcześniejszych decyzji Prezesa UTK
w tym zakresie

Wydane decyzje administracyjne, w których Prezes UTK stwierdził naruszenia, dotyczyły m.in.:

niezapewnienia podróżnym odpowiednich warunków podróży, należytej obsługi, higieny oraz warunków bezpieczeństwa 
oraz braku pomocy osobom z niepełnosprawnością (nieudzielenie pomocy osobom z niepełnosprawnością pomimo 
wcześniejszego zgłoszenia przejazdu i potrzeby asysty)

niewykonania obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji rozkładów jazdy, taryf i cenników 

nieprawidłowej realizacji przepisów w zakresie oznakowania pojazdów kolejowych (brak lub nieprawidłowe 
oznakowanie – relacje, stacje pośrednie, numery pociągów, nazwy pociągów, kategorie pociągów)

nieprawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach kolejowych
(wprowadzanie pasażerów w błąd co do ruchu pociągów – błędne zapowiedzi )



www.utk.gov.pl

Inne działania Prezesa UTK w zakresie regulacji 
rynku kolejowego 
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Umowy nad którymi nadzór sprawuje Prezes UTK 

a

Podczas analiz oferty przewozowej wynikającej z umów PSC i planów transportowych - brane są pod uwagę 
również skargi i postulaty podróżnych. Szczególna  uwaga kierowana jest na problem tzw. wykluczenia 

transportowego

Plany Transportowe

W 2020 r. wydano 35 opinii do projektów umów

Przy wydawaniu opinii istotna jest zgodność
poszczególnych zapisów umów dokumentów z
obowiązującymi przepisami, jak i kwestia rozwoju
przewozów pasażerskich w konkretnych regionach w
celu poprawy konkurencyjności kolei względem innych
środków transportu

12 grudnia 2020 r. co do zasady był ostatnim dniem, do
którego możliwe było zawieranie umów PSC z
wybranymi operatorami w trybie bezpośredniego
powierzenia

Prezes UTK opiniuje projekt planu transportowego w zakresie
kolejowych przewozów pasażerskich

Oprócz uwzględniania kryteriów ściśle określonych w
przepisach zawarto również szereg dodatkowych, cennych
sugestii i wskazówek dla organizatorów publicznego
transportu zbiorowego

Mają one na celu poprawę jakości usług przewozowych i
oferty kierowanej do podróżnych

Umowy PSC
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Operatorzy OIU mają obowiązek przekazywać 
informacje do Rejestru Obiektów Infrastruktury 

Usługowej prowadzonego przez Prezesa UTK.

Dane w Rejestrze wprowadzane są przez operatorów 
OIU przez specjalnie przygotowaną przez UTK 

aplikację pozwalającą w prosty sposób przekazać przez 
Internet wymagane dane. 

Na koniec grudnia 2020 r., zarejestrowanych było 
4729 obiektów. Najwięcej obiektów udostępniał 

zarządca PKP PLK, który udostępnia 3298 obiektów. 
Są to tory stacje rozrządowe, stacje pasażerskie, tory 
ładunkowe i tory postojowe. Kolejny operator – PKP 

S.A., udostępniał 521 dworców kolejowych.

Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej 
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IRG-Rail utworzono w 2011 r. UTK przystąpiła w 2012 r., zrzesza regulatorów rynku z 31 państw członkowskich. 
W 2016 r. przewodnictwo w IRG-RAIL na roczną kadencję objęto UTK.

Realizowana od 2013 r. współpraca w ramach IRG-Rail pozwala na lepsze zrozumienie przepisów unijnych, 
korzystanie z doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemów. Członkowie grupy współpracują przy 
analizowaniu obowiązujących aktów prawnych, przygotowują stanowiska, wymieniają się doświadczeniami, 

opracowują dobre praktyki, monitorują rynek, zbierają dane i przygotowują raporty na temat wybranych 
aspektów funkcjonowania rynku kolejowego. 

Prace realizowane są w ramach 6 grup roboczych:

• ds. dostępu do infrastruktury, 

• dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, 

• stawek za dostęp do infrastruktury, 

• stawek za dostęp do infrastruktury usługowej, 

• monitoringu rynku i 

• ds. pojawiających się propozycji legislacyjnych

Współpraca w ramach IRG-Rail
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Współpraca z organizacjami społecznymi



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
16 czerwca 2021

www.utk.gov.pl


