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Potencjał kolejowego rynku transportu towarów
Udział pracy przewozowej w Europie wg rodzajów
transportu w 2019 r. na podstawie Eurostat
kolejowy
17,60%

pozostałe
6,10%

W Polsce:

109
podmiotów posiada licencję
na przewóz rzeczy koleją

75
drogowy
76,30%

przewoźników kolejowych
wykonuje przewozy rzeczy

3

Intensywność wykorzystania linii kolejowych w Europie
Średnia liczba pociągów towarowych na 1 km linii w ciągu doby
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Rejestru Infrastruktury Kolejowej, stan na 19 lutego 2021 r.
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Grupy towarów w 2020 r.

Udział dwóch największych grup
wg masy przewiezionych
towarów

62,9%
spadek o 3 pkt proc.
względem 2019 r.

Udział dwóch największych
grup wg pracy przewozowej

50,4%
spadek o 4,7 pkt proc.
względem 2019 r.
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Masa i dynamika zmian w przewozach w grupach towarów 2020/2019
Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny

82,6 mln ton w 2020 r.
zmiana o -9,4% wg masy , -16,8%
wg pracy przewozowej 2020/2019

Rudy metali oraz produkty górnictwa i kopalnictwa

57,8 mln ton w 2020 r.
zmiana -10,7% wg masy , -12,5 %
wg pracy przewozowej 2020/2019

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej

25,8 mln ton w 2020 r.
zmiana -7,2% wg masy , -1,9 %
wg pracy przewozowej 2020/2019

Towary nieidentyfikowalne

19,1 mln ton w 2020 r.
zmiana o 15,8% wg masy , 9%
wg pracy przewozowej 2020/2019
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Spodziewane zmiany struktury przewozów transportem kolejowym
2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” - dokument
wyznaczający ramy transformacji energetycznej w Polsce.

Transformacja
regionów
węglowych

Zmniejszenie
zużycia paliw
węglowych

•OGRANICZENIE ROLI WĘGLA KAMIENNEGO
•ZMNIEJSZENIE IMPORTU I EKSPORTU WĘGLA

•DO 2030 R. REDUKCJA UDZIAŁU WĘGLA W
PRODUKCJI ENERGII O 14 PKT PROC.
•ODEJŚCIE OD SPALANIA WĘGLA W
GOSPODARSTWACH DOMOWCY DO 2030 W
MIASTACH I DO 2040 POZA MIASTAMI

Obecnie najwięcej zleceń na
transport towarów koleją
nadal obejmuje przewóz
węgla kamiennego –
obejmuje on 37 % masy
udziału w rynku przewozów
towarowych koleją.
ZMIANY STRUKTURALNE
PRZYCZYNIĄ SIĘ DO
ZMIANY SPOSOBU
FUNKCJONOWANIA
BOCZNIC
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Czym jest bocznica kolejowa?
Bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona
bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych,
utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów
kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.
W skład bocznicy kolejowej wchodzą
również urządzenia sterowania ruchem
kolejowym oraz inne urządzenia związane z
bezpieczeństwem ruchu kolejowego
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Obowiązki użytkownika bocznicy – statut sieci
Wskazuje status:
- linii kolejowej
- bocznicy kolejowej
- innej drogi kolejowej

Wskazuje punkt
początkowy i punkt
końcowy bocznicy
kolejowej
STATUT

Elementy
infrastruktury
nieczynnej

Elementy
infrastruktury
prywatnej
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Obowiązki użytkownika bocznicy – statut sieci
Wskazuje status:
- linii kolejowej
- bocznicy kolejowej
- innej drogi kolejowej

Wskazuje punkt
początkowy i punkt
końcowy bocznicy
kolejowej
STATUT

Elementy
infrastruktury
nieczynnej

Możliwość opracowania
statut za pomocą
aplikacji UTK:
https://roik.utk.gov.pl

Elementy
infrastruktury
prywatnej
10

Kwalifikacja infrastruktury
Bocznica prywatna
Bocznica udostępniana
Infrastruktura prywatna – infrastruktura kolejowa wykorzystywana
wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej
zarządcy innych niż przewóz osób

INFRASTRUKTURA
KOLEJOWA

Udostępnianie infrastruktury kolejowej – polega na rozpatrywaniu
wniosków aplikantów o przydzielenie zdolności przepustowej,
przydzieleniu tej zdolności, umożliwieniu jej wykorzystania przez
przewoźnika oraz umożliwieniu przewoźnikowi skorzystania z innych
usług.
Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej– polega na
umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, dostępu do
torów kolejowych w tym obiekcie oraz korzystania ze świadczonych
w nim usług
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Bocznica prywatna

 Przeznaczona jest do realizacji własnych potrzeb właściciela lub zarządcy, może być
również wykorzystywana do realizacji potrzeb grupy kapitałowej (np. bocznice
kolejowe przynależne do elektrowni, zakładów chemicznych, hut, kopalń);
 Pełni rolę służebną wobec podstawowej działalności przedsiębiorstwa;
 Jeśli jednocześnie stanowi dojazd do innych obiektów lub bocznic, to należy zapewnić
niedyskryminujący dostęp do takich linii i bocznic innym podmiotom:
 jako tor przejazdowy, umożliwiający dojazd do innego obiektu - ma charakter infrastruktury
prywatnej;
 jako tor ogólnodostępny – podlega obowiązkom z zakresu regulacji;
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Bocznice kolejowe prywatne

862
liczba prywatnych
bocznic kolejowych
w Polsce wg. RINF
w październiku 2021 r.
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Konsekwencje regulacyjne uznania infrastruktury za prywatną
Warunki zapewnienia interoperacyjności
Art. 3 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym:
Przepisów rozdziałów 2, 2aa, 2b, 4a, 4b, 5b, 6-6b, 7 i 10 oraz art. 17a, art. 17b, art. 18a-18f i art.
23-23j, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 1a lit. b i pkt 2-5, ust. 1b, 2a i 2b oraz art. 25g, nie
stosuje się do infrastruktury prywatnej oraz do przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy.

Udostępnianie infrastruktury
kolejowej i opłaty za korzystanie
z infrastruktury kolejowej

Udostępnianie obiektów
infrastruktury usługowej
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Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej
udostępnianej przewoźnikom kolejowym podlegają zwolnieniu z podatku od
nieruchomości.

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, Zmiana ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie zakresu
zwolnienia od podatku od nieruchomości w obszarze zwolnienia gruntów
kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności
podmiotów, takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy
obiektów infrastruktury usługowej.
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Bocznice kolejowe – zgodność z TSI
Od 28 lipca 2021 r. w przypadku modernizacji lub odnowienia bocznice kolejowe, które nie
posiadają statusu bocznicy prywatnej, będą podlegać obowiązkowi zapewnienia zgodności
infrastruktury z TSI. Dotyczy to w szczególności bocznic oraz terminali, która stanowią
element sieci TEN-T

Dzięki dostosowaniu bocznic kolejowych
do zharmonizowanych wymagań przewoźnicy
z całej Unii Europejskiej uzyskają łatwiejszy dostęp
do położonych w Polsce terminali towarowych,
stacji rozrządowych, czy torów postojowych.
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Udostępnianie bocznicy kolejowej na podstawie przepisów zawartych
w rozdziale 6 ustawy o transporcie kolejowym

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Zadania
użytkownika
bocznicy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY
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Przygotowanie dokumentacji
REGULAMIN SIECI








STATUT SIECI

tryb składania i rozpatrywania wniosków,
charakterystyka infrastruktury
warunki dostępu
cennik
warunki korzystania z infrastruktury
usługi związane z udostępnieniem infrastruktury
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Przygotowanie dokumentacji
REGULAMIN SIECI








tryb składania i rozpatrywania wniosków,
charakterystyka infrastruktury
warunki dostępu
cennik
warunki korzystania z infrastruktury
usługi związane z udostępnieniem infrastruktury

STATUT SIECI

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DO
ZATWIERDZENIA PREZESOWI UTK
 w części dot. sposobu ustalania
opłaty podstawowej i manewrowej
 nie później niż 9 m-cy przed rozpoczęciem
okresu obowiązywania RRJ
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Obowiązki informacyjne
Ogłoszenie regulaminu sieci w sposób zwyczajowo przyjęty, nie
później niż na 4 miesiące przed terminem składania wniosków
o przydzielenie zdolności przepustowej

Publikowany jest co najmniej w dwóch językach urzędowych Unii
Europejskiej, w tym w języku polskim.

Przekazanie danych o zarządzanej infrastrukturze do Krajowego
Rejestru Infrastruktury (RINF)
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Obowiązki związane z udostępnianiem infrastruktury
Udostępnianie infrastruktury kolejowej:
– rozpatrywanie wniosków aplikantów o przydzielenie zdolności przepustowej
– przydzielanie zdolności przepustowej
– umożliwienie przewoźnikowi wykorzystanie zdolności przepustowej
– umożliwienie przewoźnikowi korzystanie z usług świadczonych przez zarządcę
Zawieranie umów o przydzielenie i o wykorzystanie zdolności przepustowej:
– umowa o przydzielenie zdolności przepustowej – zawierana z aplikantem
– umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej – zawierana z przewoźnikiem
– zawieranie umów podlega nadzorowi Prezesa UTK
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OBIEKTY INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ
rodzaje obiektów i świadczonych usług
Obiekt infrastruktury usługowej to obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest
usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia
jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o
transporcie kolejowym
Obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury usługowej
na równych i niedyskryminujących zasadach przewoźnikom
kolejowym obiektów infrastruktury usługowej wszedł w życie
10 grudnia 2016r.
Obiekt może nie być udostępniany tylko w przypadku,
gdy nie jest używany

22

Kim jest operator obiektu infrastruktury usługowej?
Operator obiektu infrastruktury usługowej to podmiot wykonujący działalność
polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu
na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa
w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy.

Zapewnia niedyskryminacyjny dostęp
przewoźnikom do obiektów i usług w nich
świadczonych
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Rodzaje obiektów infrastruktury usługowej
Zgodnie z załącznikiem 2 ust. 2 do ustawy o transporcie kolejowym, dostęp do obiektu obejmuje dostęp
do torów kolejowych oraz świadczenie usług w następujących obiektach infrastruktury usługowej:
 stacja pasażerska;
 terminal towarowy;
 stacja rozrządowa oraz stacja manewrowa wyposażona w urządzenia, inne niż urządzenia
sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wykonywania
manewrów;
 tory postojowe;
 punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla
pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego
zaplecza;
 stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;
 infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych;
 instalacje pomocnicze;
 kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach.
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Rodzaje obiektów infrastruktury usługowej
Terminal towarowy jest to obiekt
budowlany lub zespół obiektów
budowlanych obejmujący drogę
kolejową, umożliwiający załadunek
lub rozładunek wagonów lub
integrację różnych rodzajów
transportu w zakresie przewozów
towarów.
Tory postojowe są to tory
przeznaczone specjalnie
do tymczasowego postoju pojazdów
kolejowych lub składów pojazdów
kolejowych między dwoma okresami
ich eksploatacji.
Załadunek i wyładunek towarów (w tym m.in.:
terminale towarowe, tory za/wyładunkowe)
wg ROIU – 622 obiektów
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Udostępnianie bocznicy kolejowej na podstawie przepisów zawartych
w rozdziale 6a ustawy o transporcie kolejowym

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Zadania
operatora OIU

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

UDOSTĘPNIANIE OBIEKTU
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Przygotowanie dokumentacji
REGULAMIN OIU

 obiekty objęte regulaminem i ich rodzaje,
 zakres udostępniania
 procedura udostępniania (w tym zakres lub wzór
wniosku)
 szczegółowe warunki techniczne dostępu
 wysokość opłat

STATUT OIU

STATUT SIECI

 statut OIU zawiera informację czy obiekt jest
przeznaczony do udostępniania
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Najważniejsze elementy opisu obiektu
Opis właściwości technicznych obiektu i wykaz wszystkich instalacji, w których świadczone są usługi związane z koleją.

Dane kontaktowe.

Opis procedury koordynacyjnej i środków regulacyjnych oraz kryteriów pierwszeństwa.
Informacje na temat procedur ubiegania się o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej lub usług
świadczonych w obiekcie (np. terminy składania wniosków oraz terminy rozpatrywania tych wniosków).
Informacje o opłatach za usługi i dostęp do obiektu oraz o systemie zniżek oferowanych w obiekcie.

Wzór wniosku o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług lub jego opis.

Opis wszystkich usług, które są świadczone w obiekcie oraz wskazanie możliwości świadczenia usług na własne potrzeby.
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Obowiązki informacyjne

Publikacja regulaminu na stronie internetowej operatora

Przekazanie informacji o obiekcie zarządcy, z którego siecią jest
połączony obiekt

Przekazanie danych o zarządzanej infrastrukturze do Krajowego
Rejestru Infrastruktury (RINF)
Przekazanie danych o obiekcie do Rejestru Obiektów
Infrastruktury Usługowej (ROIU)
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Prezes UTK prowadzi Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej
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Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej
Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej polega na umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich
wniosek, dostępu do torów kolejowych w tym obiekcie oraz korzystania z usług, o których mowa w ust. 2 i 3
załącznika nr 2 do ustawy, do których świadczenia obiekt został specjalnie przystosowany. W przypadku gdy
wymaga tego specyfika świadczonych usług, udostępnianie obiektu obejmuje również korzystanie z obiektu.

Dostęp do OIU obejmuje zarówno udostępnianie torów kolejowych
jak i usług świadczonych w obiekcie.
To operator OIU podejmuje decyzje w jakim trybie udostępnia
infrastrukturę kolejową wchodzącą w skład obiektu.
Upoważnia go do tego art. 35a ustawy o transporcie kolejowym,
zgodnie z którym: Zarządca może podjąć decyzję o niestosowaniu
przepisów art. 29-35 w przypadku gdy (…) infrastruktura kolejowa
stanowi element obiektu infrastruktury usługowej.
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OBIEKTY INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ – zasady udostępniania
SPOSÓB WNIOSKOWANIA O DOSTĘP
DO OBIEKTU I TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW.

operator określa
minimalny zakres,
treść i format wniosku
lub wskazuje wzór
wniosku

termin na
rozpatrzenie wniosku
nie może być dłuższy
niż 14 dni (poza
przypadkiem gdy
Prezes UTK wyrazi na
to zgodę na wniosek
operatora)
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Zasady ustalania opłat i zniżek za dostęp do obiektu
Operator określa wysokość opłat, które pobiera od przewoźników kolejowych
za dostęp do obiektu.

Opłaty nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez
operatora powiększonych o rozsądny zysk, rozumiany jako stopa zwrotu z własnego
kapitału uwzględniająca ewentualne ryzyko ponoszone przez operatora, nie większy
niż 10% w skali roku.

Operator ma możliwość oferowania wnioskodawcom zniżek – powinny być one
oferowane na przejrzystych zasadach, ale przy poszanowaniu wymogów poufności
handlowej.
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OBIEKTY INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ – zasady udostępniania
Operator podejmuje wszelkie możliwe działania w celu
uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków, przy czym nie jest
on obowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów, które są
konieczne do realizacji tego celu.
W przypadku kolizji wniosków operator w drodze dyskusji i
koordynacji stara się uwzględnić potrzeby wszystkich
zainteresowanych.

Zarządcy mogą opracować kryteria pierwszeństwa, do
zastosowania w przypadku kolidujących ze sobą wniosków.
Są one stosowane gdy procedura koordynacyjna nie
przyniesie rezultatu.

Jeżeli wniosek nie będzie mógł być uwzględniony w procedurze koordynacji, aplikant
i operator wspólnie oceniają czy są realne alternatywy umożliwiające prowadzenie
danych przewozów na tych samych lub alternatywnych trasach na ekonomicznie
akceptowalnych warunkach.
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OBIEKTY INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ – zasady udostępniania
Brak wystarczającej zdolności przepustowej przez co pozytywne
rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby operatorowi realizację
potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z
wcześniej zawartych umów.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością
poniesienia przez operatora nakładów
w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków.

PRZESŁANKI
DO
ODRZUCENIA
WNIOSKU

Operator i aplikant wspólnie ustalili realne alternatywy.

Operator i aplikant wspólnie stwierdzą, że nie istnieje realna
alternatywa , a w następstwie procedury koordynacji nie jest
możliwe uwzględnienie wniosku o dostęp.

Operator obiektu usługowego i aplikant nie mogą porozumieć się co do
realnej alternatywy.

Aplikant wystąpi o niewskazywanie realnej alternatywy.
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Środki, których mogą użyć operatorzy w celu optymalizacji
wykorzystania obiektu

kary finansowe płacone przez wnioskodawców, którzy nie korzystają z przyznanych im praw dostępu

zażądanie od wnioskodawców, aby zrezygnowali z praw dostępu do obiektu infrastruktury usługowej lub
usług związanych z koleją, jeżeli wielokrotnie i świadomie nie korzystali z tych praw lub spowodowali
zakłócenia funkcjonowania obiektu infrastruktury usługowej lub innego wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca wielokrotnie nie zapłacił za już przyznane i wykorzystane prawa dostępu, operator
obiektu infrastruktury usługowej może zażądać gwarancji finansowych w celu zabezpieczenia swoich
uzasadnionych oczekiwań dotyczących przyszłych przychodów i wykorzystania obiektu.
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Przydatne informacje
www.utk.gov.pl
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Przydatne informacje
www.utk.gov.pl

38

Obowiązujące akty prawa
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984)
 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 2012 Nr 343, str. 32)
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie
dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją
(Dz.Urz.UE.L Nr 307, str. 1)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. 2017 poz. 755)
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Dziękuję za uwagę!

www.utk.gov.pl

Warszawa
19 listopada 2021

