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Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podst awowej  
za minimalny dost ęp do infrastruktury kolejowej i za dost ęp do urz ądzeń  
związanych z obsług ą poci ągów obowi ązujących od 14 grudnia 2014 r. 

1. Założenia  

1.1. Podstawy prawne 

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalono na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.) nazywanej dalej 
Ustawą i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie 
warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2014 r. 
poz. 788) nazywanego dalej Rozporządzeniem. 

Projekty stawek jednostkowych uwzględniają Decyzję Nr DRRK-WKL.9110.6/2014 z dnia 9 lip-
ca 2014 r. odmawiającą zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej i zatwierdza-
jącą stawki jednostkowe opłat za usługi dodatkowe przedłożone do zatwierdzenia pismem nr 
IUS3s-3610-11/14 z dnia 11 marca 2014 r.  

Nie przewidziano dofinansowania z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego wpływającego na 
obniżenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej. 

1.2. Planowana baza kosztów 

Planowana baza kosztów na 2015 r. będąca podstawą kalkulacji stawek jednostkowych dla 
rozkładu jazdy pociągów 2014/2015 została wyznaczona z wykorzystaniem: 

1) wartości kosztów w ostatnim zakończonym roku obrotowym; 

2) planowanych wskaźników inflacji; 

3) współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej (minimalny dostęp do infrastruktury); 

4) wyników analizy udziału kosztów bezpośrednich w puli kosztów wyznaczonych w wyniku 
zastosowania powyższych założeń (1-3) 

Ad. 1.  Z „wykonania” kosztów 2013 r. wyłączone zostały następujące koszty: 

a) funkcjonowania Straży Ochrony Kolei, 

b) amortyzacji, 

c) pionu inwestycyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy zajmują się 
działalnością inwestycyjną, 

d) administracyjne, 

e) nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in. koszty PFRON, rezerwy na 
świadczenia pracownicze, 

f) grupy 45 – pozostałe koszty rodzajowe, 46 – podatki i opłaty, 47 – rozliczenia wewnętrzne, 

g) wytworzenia produktów na własne potrzeby, w tym m. in. koszty linii niewykorzystywanych 
w działalności gospodarczej oraz pozostałych nieczynnych mocy wytwórczych, 

h) świadczenia usług udostępniania linii kolejowych, dla których nie jest opracowywany roz-
kład jazdy, 

i) sprzedaży innych usług na zewnątrz, w tym usług dodatkowych, 

j) narzuty kosztów administracyjnych i zarządu na pozostałe działalności, 

k) usuwania skutków wypadków kolejowych, 
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l) zabezpieczeń przed kradzieżami oraz usuwania skutków kradzieży i dewastacji, 

m) wynagrodzeń i pochodnych związanych z porozumieniem w sprawie wdrożenia programu 
dobrowolnych odejść, 

n) linii w tranzycie uprzywilejowanym. 

Ad. 2. Koszty poniesione w 2013 roku przeindeksowane zostały wskaźnikami inflacji ustalonymi 
przez Ministra Finansów, dla roku 2014 (101,2%) i 2015 (102,3%). Indeksacja o wskaźniki infla-
cji nie zapewnia ujęcia w kosztach istotnych zdarzeń gospodarczych, które nastąpić mogą 
w przyszłości. 

Ad. 3. Współczynnik zmienności pracy eksploatacyjnej: 

• dzielną stanowi liczba dni w rocznym rozkładzie jazdy pociągów, który rozpoczyna się 
i kończy o północy drugiej soboty grudnia każdego roku, 

• dzielnik stanowi liczba dni w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym i jednocześnie 
obrotowym. 

Ad 4. Koszty bezpośrednie stanowiące podstawę kalkulacji jednostkowych stawek za minimalny 
dostęp do infrastruktury kolejowej oraz usług dostępu do urządzeń związanych z obsługą po-
ciągów zostały obliczone na podstawie wskaźników udziału kosztów bezpośrednich wyznaczo-
nych dla wyodrębnionych, jednorodnych kategorii kosztów. 

W szczególności koszty bezpośrednie obejmują: 

a) koszty utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, 

b) koszty prowadzenia ruchu pociągów,  

w tych częściach, w których są one bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania prze-
wozów pociągami. 

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dost ęp do infra-
struktury kolejowej  

2.1. Struktura cennika 

Stawkę jednostkową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej różnicuje się zależnie od 
kategorii linii kolejowej i całkowitej masy brutto pociągu. W związku z tym, że PKP PLK S.A. nie 
przeprowadziła badań rynku przewozów w celu ustalenia zakresu stosowania wartości składni-
ka związanego z rodzajem wykonywanych przewozów, o którym mowa w § 7 ust. 3 Rozporzą-
dzenia, wartość tego składnika dla wszystkich rodzajów przewozów wyniesie 0 zł/pockm. 

Stawki zestawia się w tablicach, których poszczególne wiersze dotyczą całkowitej masy brutto 
pociągów, a kolumny kategorii linii kolejowych. 

Pozostawiono takie same przedziały mas brutto i zasady kategoryzacji linii kolejowych jak przy 
kalkulacji stawek jednostkowych na rjp 2013/2014. 

Tablica cennikowa została opracowana dla mas brutto wszystkich pociągów pasażerskich  
i towarowych mniejszych od 900 ton – co 60 ton, a dla pociągów towarowych o masie od 900 
ton co 100 ton. 

Masa brutto 
Kategorie linii 

1 2 3 4 5 

M<60      

60≤M<120      

… 
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Masa brutto 
Kategorie linii 

1 2 3 4 5 

780≤M<840      

840≤M<900      

900≤M<1000      

… 

2900≤M<3000      

3000≤M      

Opłata jest ustalana jako iloczyn liczby zrealizowanych pociągokilometrów i stawki właściwej dla 
danej kategorii linii kolejowej zelektryfikowanej lub niezelektryfikowanej, rodzaju pociągu oraz 
całkowitej planowanej masy brutto pociągu wg przydzielonej trasy pociągu, przy czym: 

1) dla pociągów pasażerskich o masie brutto większej od 900 ton masę zaokrągla się do 900 
ton; 

2) dla pociągów towarowych o masie brutto większej niż 3000 ton zaokrągla się do 3000 ton. 

Opis sposobu ustalania kategorii linii kolejowych dla potrzeb kalkulacji stawek jednostkowych 
opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej zawiera załącznik 12 do 
Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez 
licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2014/2015. 

2.2. Planowana baza kosztów 

Bazę kosztów, stanowiącą podstawę kalkulacji stawek obejmującą koszty utrzymania i remon-
tów oraz koszty prowadzenia ruchu pociągów w tych częściach, w których są one bezpośrednio 
ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, przedstawiono w poniższej tabli-
cy. 

Lp. Pozycja kosztów 
Kwalifikacja  

wg celu poniesienia 

Planowane  
koszty 2015 
[tys. PLN] 

A GRUPA UTRZYMANIE I REMONTY INFRASTRUKTURY KOLEJOW EJ 926 654,9 

1 Koszty akcji zima inne 25 201,8 

2 Koszty zużycia energii inne 97 612,6 

3 Zespół szybkiego usuwania usterek i awarii inne 12 164,8 

4 Kolejowe ratownictwo techniczne inne 13 982,8 

5 Przejazdy remonty główne 7 297,2 

6 
Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejaz-
dach 

remonty główne 2 849,5 

7 
Maszyny, środki transportu kolejowego i urzą-
dzenia do robót torowych 

inne 46 093,4 

8 Mosty i wiadukty 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

4 852,1 

9 Mosty i wiadukty remonty bieżące i awaryjne 28 881,3 

10 Przejazdy 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

3 070,0 
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Lp. Pozycja kosztów 
Kwalifikacja  

wg celu poniesienia 

Planowane  
koszty 2015 
[tys. PLN] 

11 Przejazdy remonty bieżące i awaryjne 8 306,5 

12 Rozjazdy w torach głównych 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

68 252,9 

13 Rozjazdy w torach głównych remonty bieżące i awaryjne 72 059,6 

14 Tory główne dodatkowe 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

9 345,1 

15 Tory główne dodatkowe remonty bieżące i awaryjne 12 437,8 

16 Tory główne zasadnicze 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

105 366,6 

17 Tory główne zasadnicze remonty bieżące i awaryjne 223 818,3 

18 
Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejaz-
dach 

eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

12 444,4 

19 
Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejaz-
dach 

remonty bieżące i awaryjne 4 946,5 

20 Budynki związane z ruchem kolejowym 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

14 075,3 

21 Budynki związane z ruchem kolejowym remonty bieżące i awaryjne 4 785,4 

22 Rozjazdy w torach głównych remonty główne 4 126,6 

23 Tory główne dodatkowe remonty główne 1 579,4 

24 Tory główne zasadnicze remonty główne 23 753,4 

25 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

436,9 

26 Urządzenia liniowe 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

777,7 

27 Urządzenia stacyjne 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

7 231,8 

28 Sieć trakcyjna remonty bieżące i awaryjne 5 815,2 

29 Sieć trakcyjna 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

103 682,3 

30 Sieć trakcyjna remonty główne 1 407,7 

31 Badania pomiarowe inne 0,0 

32 
Budynki biurowe PKP PLK S.A.– zakłady linii 
kolejowych 

inne 0,0 

33 
Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje 
elektryczne budynków i budowli 

eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 
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Lp. Pozycja kosztów 
Kwalifikacja  

wg celu poniesienia 

Planowane  
koszty 2015 
[tys. PLN] 

34 
Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje 
elektryczne budynków i budowli 

inne 0,0 

35 
Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje 
elektryczne budynków i budowli 

remonty bieżące i awaryjne 0,0 

36 
Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje 
elektryczne budynków i budowli remonty główne 0,0 

37 Budynki zaplecza technicznego 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

38 Budynki zaplecza technicznego remonty bieżące i awaryjne 0,0 

39 Budynki zaplecza technicznego remonty główne 0,0 

40 Budynki związane z ruchem kolejowym remonty główne 0,0 

41 
Eksploatacja i utrzymanie urządzeń technicz-
nych, telekomunikacji, informatycznych i sys-
temów sekcji zakładów linii kolejowych 

inne 0,0 

42 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

43 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów remonty bieżące i awaryjne 0,0 

44 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów remonty główne 0,0 

45 Kładki dla pieszych i przejścia 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

46 Kładki dla pieszych i przejścia remonty bieżące i awaryjne 0,0 

47 Kładki dla pieszych i przejścia remonty główne 0,0 

48 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat remonty bieżące i awaryjne 0,0 

49 Mosty i wiadukty remonty główne 0,0 

50 Nadzór liniowy inne 0,0 

51 Oświetlenie zewnętrzne 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

52 Oświetlenie zewnętrzne remonty bieżące i awaryjne 0,0 

53 Oświetlenie zewnętrzne remonty główne 0,0 

54 
Personel i wydatki pracowników ekspozytur 
Centrum Diagnostyki w Warszawie i sekcji 
zakładów linii kolejowych 

inne 0,0 

55 
Personel i wydatki administracyjne sekcji eks-
ploatacji 

inne 0,0 

56 Pozostałe 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

57 Pozostałe remonty bieżące i awaryjne 0,0 
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Lp. Pozycja kosztów 
Kwalifikacja  

wg celu poniesienia 

Planowane  
koszty 2015 
[tys. PLN] 

58 Pozostałe remonty główne 0,0 

59 Pozostałe koszty inne 0,0 

60 Pozostałe koszty stałe inne 0,0 

61 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

62 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne inne 0,0 

63 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne remonty bieżące i awaryjne 0,0 

64 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne remonty główne 0,0 

65 Sekcje Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie inne 0,0 

66 Składowanie i spedycja materiałów inne 0,0 

67 Urządzenia liniowe remonty bieżące i awaryjne 0,0 

68 Urządzenia liniowe remonty główne 0,0 

69 Urządzenia stacyjne remonty bieżące i awaryjne 0,0 

70 Urządzenia stacyjne remonty główne 0,0 

71 Usuwanie zbędnej roślinności inne 0,0 

72 
Utrzymanie i eksploatacja pojazdów transportu 
drogowego 

inne 0,0 

73 
Utrzymanie i naprawa urządzeń informatycz-
nych 

inne 0,0 

74 Urządzenia odstraszania (UOZ) 
eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

75 Urządzenia odstraszania (UOZ) remonty bieżące i awaryjne 0,0 

76 Urządzenia odstraszania (UOZ) remonty główne 0,0 

77 System łączności cyfrowej GSM-R eksploatacja, konserwacja i diagno-
styka 

0,0 

78 System łączności cyfrowej GSM-R remonty bieżące i awaryjne 0,0 

79 System łączności cyfrowej GSM-R remonty główne 0,0 

B GRUPA PROWADZENIE RUCHU POCIĄGÓW 937 748,6 

1 
Prowadzenie ruchu pociągów (dyżurny ruchu, 
nastawniczy, zwrotniczy) 

inne 835 441,4 

2 Dróżnicy przejazdowi inne 63 191,6 

3 
Personel i wydatki Centrum Zarządzania Ru-
chem Kolejowym 

inne 39 115,6 
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Lp. Pozycja kosztów 
Kwalifikacja  

wg celu poniesienia 

Planowane  
koszty 2015 
[tys. PLN] 

C RAZEM KOSZTY MINIMALNEGO DOST ĘPU DO INFRASTRUKTURY KOLEJO-
WEJ 1 864 403,5 

Planowane wskaźniki inflacji na rok 2014 i 2015 przedstawiono w poniższej tablicy: 

Wyszczególnienie 

Wskaźniki zmiany 1) 

2014 2015 
Zmiana 

2015/ 2013 

CPI – dynamika średnioroczna 101,2% 102,3% 103,5% 

1) Źródło: "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będą-
cych podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Czerwiec, 2014. Mi-
nister Finansów. 

Dane do obliczenia współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej przedstawiono w poniż-
szej tablicy. 

Lp. Okres Okres od: Okres do: 
Razem  

liczba dni 

1 Rjp 2014/2015 14 grudnia 2014 r. 12 grudnia 2015 r. 364 

2 2013 rok 1 stycznia 2013 r. 31 grudnia 2013 r. 365 

3 Wartość współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej Z (poz. 1 / poz. 2) 0,99726 

2.2. Planowana praca eksploatacyjna 

Do wyznaczenia stawek jednostkowych przyjęto wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej 
w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym pomniejszoną o wielkość pracy eksploatacyjnej 
wykonanej w ramach tranzytu uprzywilejowanego. 

Wyszczególnienie 

Plan 2014  
= średnia  

z ostatnich 5 lat 
[tys. pockm] 

Plan 2015  
 [tys. pockm] 

Zmiana % 
2015 / 
2014 

Pociągi pasażerskie 142 858 135 836 -4,9% 

Pociągi towarowe 77 380 71 525 -7,6% 

Razem 220 237 207 361 -5,8% 

2.4. Sposób kalkulacji 

Poniżej przedstawiono sposób kalkulacji stawek jednostkowych za minimalny dostęp do infra-
struktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na okres obowiązywania 
rozkładu jazdy pociągów 2014/2015: 

1) przypisanie planowanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach i pracy eks-
ploatacyjnej wyrażonej w bruttotonokilometrach do poszczególnych kategorii linii kolejo-
wych; 

Planowane wielkości pracy eksploatacyjnej w pociągokilometrach i bruttotonokilometrach 
zostały przyporządkowane poszczególnym kategoriom linii kolejowych oraz przedziałom 
całkowitych mas brutto pociągów proporcjonalnie do wykonanej pracy eksploatacyjnej 
w poszczególnych kategoriach linii kolejowych oraz przedziałach mas pociągów wykona-



 

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej  
za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń  

związanych z obsługą pociągów obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. (w. 2) 

 

Strona 8 z 20 

 

nych za okres od dnia wejścia w życie rjp 2013/2014 (15 grudnia 2013 r.) do 31 marca 2014 
r., przy czym uwzględniono zmiany kategorii linii kolejowych na okres obowiązywania roz-
kładu jazdy 2014/2015. 

2) wyznaczenie średniej dopuszczalnej prędkości technicznej dla poszczególnych kategorii linii 
kolejowych; 

Średnie dopuszczalne prędkości techniczne dla poszczególnych kategorii linii kolejowych 
zostały wyznaczone jako iloraz sumy iloczynów dopuszczalnych prędkości technicznych 
w ramach danej kategorii linii i długości tych linii przez sumę długości danej kategorii linii 
(średnia ważona długością linii danej kategorii). 

Średnie dopuszczalne prędkości techniczne przyjęte do obliczeń zestawiono w poniższej 
tablicy. 

Rozkład jazdy 
pociągów 

Średnia dopuszczalna prędkość techniczna [km/h] dla kategorii: 

1 2 3 4 5 

Rjp 2013/2014 37,5 55,3 78,5 112,2 137,7 

Rjp 2014/2015 37,5 55,1 78,6 114,4 139,2 

Zmiana % 0,0% -0,4% 0,1% 2,0% 1,1% 

3) podział kosztów na grupy i pozycje; 

W kalkulacji stawek jednostkowych za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 
uwzględniono grupy i pozycje kosztowe wymienione w pkt. 2.2. 

4) przypisanie nośnika alokacji do grupy i pozycji kosztowej; 

Do wszystkich grup i pozycji kosztowych przypisano nośnik alokacji kosztów na kategorie li-
nii odpowiadający naturze powstawania kosztów. Zastosowano następujące nośniki aloka-
cji: 

• dla tych części kosztów infrastruktury, które są zależne od prędkości i masy pociągu – 
iloczyn współczynnika różnicującego stawki w zależności od średniej prędkości tech-
nicznej i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w bruttotonokilometrach; 

• dla tych części kosztów infrastruktury, które są zależne od prędkości pociągu – iloczyn 
współczynnika różnicującego stawki w zależności od średniej prędkości technicznej 
i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach; 

• dla tych części kosztów infrastruktury, które są zależne od masy pociągu – praca eks-
ploatacyjna wyrażona w bruttotonokilometrach; 

• dla tych części kosztów, które są związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, ale nie 
są związane infrastrukturą drogową (tj. dyżurni ruchu i nastawniczowie) – iloczyn śred-
nich dopuszczalnych prędkości technicznych i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pocią-
gokilometrach. 

5) wyznaczenie parametru dla grupy i rodzaju; 

Dla wszystkich grup i rodzajów kosztów wyznaczono parametr, którym posłużono się do 
wyznaczenia funkcji stawki uzależnionej od średniej masy brutto pociągów w przedziało-
wych kategoriach masy i zgodnej ze wzorem: 

���� � 	�� 	 
� ∙ �� 

gdzie: 

An  – parametr stały dla kategorii linii n [jednostka: zł/pockm] 

Bn  – parametr różnicujący stawkę w ramach kategorii linii n [jednostka: zł/ btkm] 
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Mi  – średnia masa brutto pociągów w i-tej przedziałowej kategorii masy [jed-
nostka: tona] 

• Koszty zależne od prędkości i masy pociągu wchodzą w skład parametru B różnicując 
go między kategoriami linii, 

• Koszty zależne od prędkości pociągu wchodzą w skład parametru A różnicując go mię-
dzy kategoriami linii, 

• Koszty zależne od masy pociągu wchodzą w skład parametru B, 

• Koszty stałe i niezależne od prędkości i masy pociągu wchodzą w skład parametru A. 

6) wyznaczenie stawki jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury 
kolejowej; 

Dla otrzymanych funkcji stawki uzależnionej od średnich mas brutto pociągów w przedzia-
łach mas dla danej kategorii linii wyznaczono stawki jednostkowe dla poszczególnych prze-
działów mas. 

Stawki jednostkowe wyznaczone w zależności od przypisanej kategorii poszczególnym od-
cinkom linii kolejowych i średnich mas brutto pociągów w przedziałach mas, skalkulowane 
zostały w taki sposób, aby przychody pozyskane poprzez zastosowanie tych stawek pozwo-
liły na pokrycie planowanych kosztów przyjętych do kalkulacji. 

2.5. Stawki jednostkowe 

W wyniku obliczeń przeprowadzonych na podstawie metodyki opisanej w pkt. 2.4 uzyskano 
wielkości stawek jednostkowych (zł/pockm) przedstawione w poniższych tablicach. 
Pociągi pasażerskie  

A. Odcinki linii kolejowych, na których nie 
są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej 

B. Odcinki linii kolejowych, na których są dostępne 
urządzenia sieci trakcyjnej 

Całkowita masa 
brutto M [t] 

Kategoria linii kolejowej Całkowita 
masa brutto 

M [t] 

Kategoria linii kolejowej 

1 2 3 1 2 3 4 5 

M<60 2,20 3,06 4,23 M<60 2,62 3,53 4,79 6,81 8,29 

60≤M<120 2,40 3,28 4,48 60≤M<120 2,82 3,75 5,04 7,13 8,66 

120≤M<180 2,70 3,60 4,85 120≤M<180 3,12 4,08 5,42 7,61 9,23 

180≤M<240 3,02 3,96 5,26 180≤M<240 3,45 4,43 5,82 8,12 9,84 

240≤M<300 3,40 4,36 5,72 240≤M<300 3,82 4,84 6,29 8,71 10,54 

300≤M<360 3,69 4,68 6,09 300≤M<360 4,12 5,16 6,65 9,17 11,10 

360≤M<420 4,00 5,02 6,48 360≤M<420 4,43 5,50 7,04 9,67 11,69 

420≤M<480 4,29 5,33 6,84 420≤M<480 4,72 5,81 7,40 10,12 12,23 

480≤M<540 4,70 5,78 7,34 480≤M<540 5,13 6,25 7,91 10,77 12,99 

540≤M<600 5,03 6,14 7,76 540≤M<600 5,46 6,61 8,32 11,29 13,62 

600≤M<660 5,35 6,48 8,15 600≤M<660 5,78 6,96 8,72 11,80 14,22 

660≤M<720 5,70 6,86 8,59 660≤M<720 6,13 7,34 9,15 12,35 14,88 

720≤M<780 6,00 7,19 8,97 720≤M<780 6,43 7,67 9,53 12,83 15,45 

780≤M<840 6,36 7,58 9,41 780≤M<840 6,79 8,06 9,97 13,39 16,12 

840≤M<900 6,70 7,95 9,84 840≤M<900 7,13 8,43 10,40 13,93 16,76 

900≤M 7,19 8,48 10,44 900≤M 7,62 8,96 11,00 14,70 17,68 
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Pociągi towarowe  
 

Całkowita masa 
brutto M [t] 

Kategoria linii  
kolejowej Całkowita ma-

sa brutto M [t] 

Kategoria linii kolejowej 

1 2 3 1 2 3 4 5 

M<60 2,20 3,06 4,23 M<60 2,62 3,53 4,79 6,81 8,29 

60≤M<120 2,40 3,28 4,48 60≤M<120 2,82 3,75 5,04 7,13 8,66 

120≤M<180 2,70 3,60 4,85 120≤M<180 3,12 4,08 5,42 7,61 9,23 

180≤M<240 3,02 3,96 5,26 180≤M<240 3,45 4,43 5,82 8,12 9,84 

240≤M<300 3,40 4,36 5,72 240≤M<300 3,82 4,84 6,29 8,71 10,54 

300≤M<360 3,69 4,68 6,09 300≤M<360 4,12 5,16 6,65 9,17 11,10 

360≤M<420 4,00 5,02 6,48 360≤M<420 4,43 5,50 7,04 9,67 11,69 

420≤M<480 4,29 5,33 6,84 420≤M<480 4,72 5,81 7,40 10,12 12,23 

480≤M<540 4,70 5,78 7,34 480≤M<540 5,13 6,25 7,91 10,77 12,99 

540≤M<600 5,03 6,14 7,76 540≤M<600 5,46 6,61 8,32 11,29 13,62 

600≤M<660 5,35 6,48 8,15 600≤M<660 5,78 6,96 8,72 11,80 14,22 

660≤M<720 5,70 6,86 8,59 660≤M<720 6,13 7,34 9,15 12,35 14,88 

720≤M<780 6,00 7,19 8,97 720≤M<780 6,43 7,67 9,53 12,83 15,45 

780≤M<840 6,36 7,58 9,41 780≤M<840 6,79 8,06 9,97 13,39 16,12 

840≤M<900 6,70 7,95 9,84 840≤M<900 7,13 8,43 10,40 13,93 16,76 

900≤M<1000 7,19 8,48 10,44 900≤M<1000 7,62 8,96 11,00 14,70 17,68 

1000≤M<1100 7,70 9,04 11,08 1000≤M<1100 8,13 9,51 11,64 15,51 18,64 

1100≤M<1200 8,06 9,43 11,53 1100≤M<1200 8,49 9,91 12,09 16,08 19,32 

1200≤M<1300 8,71 10,14 12,34 1200≤M<1300 9,14 10,61 12,90 17,11 20,55 

1300≤M<1400 9,24 10,71 13,00 1300≤M<1400 9,67 11,19 13,56 17,95 21,54 

1400≤M<1500 9,85 11,37 13,75 1400≤M<1500 10,28 11,85 14,32 18,91 22,68 

1500≤M<1600 10,21 11,76 14,19 1500≤M<1600 10,63 12,23 14,76 19,47 23,35 

1600≤M<1700 10,92 12,53 15,08 1600≤M<1700 11,35 13,01 15,64 20,59 24,69 

1700≤M<1800 11,40 13,05 15,67 1700≤M<1800 11,82 13,53 16,24 21,35 25,59 

1800≤M<1900 11,97 13,68 16,39 1800≤M<1900 12,40 14,15 16,95 22,26 26,67 

1900≤M<2000 12,46 14,20 16,99 1900≤M<2000 12,89 14,68 17,56 23,02 27,58 

2000≤M<2100 13,09 14,89 17,78 2000≤M<2100 13,52 15,37 18,34 24,02 28,77 

2100≤M<2200 13,53 15,36 18,32 2100≤M<2200 13,96 15,84 18,89 24,72 29,60 

2200≤M<2300 14,14 16,03 19,09 2200≤M<2300 14,57 16,51 19,65 25,69 30,75 

2300≤M<2400 14,66 16,59 19,73 2300≤M<2400 15,09 17,07 20,29 26,50 31,72 

2400≤M<2500 15,18 17,16 20,38 2400≤M<2500 15,61 17,63 20,94 27,32 32,70 

2500≤M<2600 15,60 17,61 20,90 2500≤M<2600 16,03 18,09 21,46 27,98 33,49 

2600≤M<2700 16,26 18,33 21,72 2600≤M<2700 16,69 18,80 22,28 29,03 34,73 

2700≤M<2800 16,67 18,78 22,24 2700≤M<2800 17,10 19,26 22,80 29,69 35,51 
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Całkowita masa 
brutto M [t] 

Kategoria linii  
kolejowej Całkowita ma-

sa brutto M [t] 

Kategoria linii kolejowej 

1 2 3 1 2 3 4 5 

2800≤M<2900 17,28 19,44 22,99 2800≤M<2900 17,71 19,91 23,55 30,64 36,65 

2900≤M<3000 17,80 20,01 23,64 2900≤M<3000 18,23 20,48 24,20 31,47 37,63 

3000≤M 18,01 20,23 23,89 3000≤M 18,43 20,70 24,45 31,79 38,02 

Średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejo-
wej dla wszystkich pociągów, według danych przyjętych do kalkulacji stawek wynosi 
8,99 zł/pockm, co oznacza zwiększenie o 0,07  zł/pockm (0,8%) w stosunku do cennika 
2013/2014. W poniższej tablicy przedstawiono średnie stawki jednostkowe opłaty podstawowej 
za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla cennika na rozkład jazdy 2013/2014 
i według projektu na rozkład jazdy 2014/2015. 

Rodzaje pociągów 
Stawki jednostkowe [zł/pockm] wg cennika Różnica % w stosunku 

do cennika 2013/2014 2013/2014 2014/2015  

Pasażerskie 6,33 6,51 2,8% 

Towarowe 13,70 13,71 0,1% 

Ogółem 8,92 8,99 0,8% 

3. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dost ęp do urz ądzeń związa-
nych z obsług ą poci ągów 

3.1. Struktura cennika 

Stawkę jednostkową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów skalkulowano dla 
następujących usług: 

Lp. Nazwa usługi Jednostka 

1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo zł/km przejazdu 

2 

Dostęp i korzystanie ze stacji i przystanków pasażerskich, ich budynków i 
innych urządzeń, w tym: 

 

a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa zł/wagon 

b) dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych, w tym:   

b1) dostęp i korzystanie z peronów na stacjach i przystankach o ka-
tegoriach wynikających z funkcji w obsłudze przewozów pasa-
żerskich i oznaczonych literami A-E: 

 

b1.1) stacje i przystanki aglomeracyjne (oznaczone w wykazie 
stacji i przystanków lit. B) zł/postój 

b1.2) pozostałe stacje i przystanki (oznaczone w wykazie stacji  
i przystanków lit. E) 

zł/postój 

b1.3) stacje i przystanki o znaczeniu lokalnym (oznaczone  
w wykazie stacji i przystanków (oznaczone w wykazie sta-
cji i przystanków lit. D) 

zł/postój 

b1.4) stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym (oznaczone  
w wykazie stacji i przystanków lit. C) 

zł/postój 
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Lp. Nazwa usługi Jednostka 

b1.5) największe stacje pasażerskie (oznaczone w wykazie sta-
cji i przystanków lit. A) 

zł/postój 

b2) informowanie podróżnych, w tym:  

b2.1) wygłaszanie komunikatów megafonowych zł/postój 

b2.2) wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urzą-
dzeń informacji wizualnej 

zł/postój 

c) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich:  

c1) lokomotywy luzem i szynobusy zł/km przejazdu 

c2) pozostałe pojazdy trakcyjne i składy manewrowe zł/km przejazdu 

3 

Dostęp do terminali towarowych dla:  

a) pojazdów kolejowych luzem zł/km przejazdu 

b) pociągów lub składów manewrowych zł/km przejazdu 

4 Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zł/wagon 

5 Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów zł/pociąg 

6 Korzystanie z torów postojowych zł/godz. 

7 
Korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy rampach  
i placach ładunkowych 

zł/godz. 

Pozostawiono takie same mierniki wielkości usług jak w kalkulacji stawek jednostkowych na rjp 
2013/2014. 

3.2. Planowana baza kosztów 

Jako uzasadnioną część kosztów, o których mowa w § 7 ust. 18 Rozporządzenia, przyjęto na 
podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy koszty, jakie bezpośrednio poniesie zarządca jako rezultat wy-
konywania przez przewoźnika kolejowego przewozów pociągami. Bazę kosztów stanowiącą 
podstawę kalkulacji stawek jednostkowych przedstawiono w poniższej tablicy. 

Lp. Pozycja kosztów Kwalifikacja  
wg celu poniesienia 

Planowane 
koszty 2015 
[tys. PLN]  

A Dost ęp do urz ądzeń zaopatrzenia w paliwo 98,0 

B Dost ęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podró żnych 60 841,0  

1 Koszty akcji zima inne 1 065,4 

2 Koszty zużycia energii inne 14 418,6 

3 Koszty informacji dla podróżnych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 1 907,5 

4 Koszty informacji dla podróżnych remonty bieżące i awaryjne 104,1 

5 Koszty informacji dla podróżnych inne 2 995,1 

6 Koszty bezpośrednio związane z informacją dla podróżnych 15 894,9 

7 Perony remonty główne 783,2 

8 Perony eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 17 500,5 

9 Perony remonty bieżące i awaryjne 6 171,8 
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Lp. Pozycja kosztów Kwalifikacja  
wg celu poniesienia 

Planowane 
koszty 2015 
[tys. PLN]  

C Dostęp i korzystanie ze stacji pasa żerskiej Gdynia Postojowa 313,6  

1 Koszty akcji zima inne 1,0 

2 Koszty zużycia energii inne 35,2 

3 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 123,5 

4 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 0,0 

5 Przejazdy eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 5,6 

6 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych 

eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 81,4 

7 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 0,0 

8 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 19,2 

9 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

remonty bieżące i awaryjne 0,2 

10 Sieć trakcyjna remonty bieżące i awaryjne 2,5 

11 Sieć trakcyjna eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 43,4 

12 Sieć trakcyjna remonty główne 0,0 

13 Badania pomiarowe inne 0,0 

14 Oświetlenie wewnętrzne oraz instalacje elek-
tryczne eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 0,0 

15 Oświetlenie wewnętrzne oraz instalacje elek-
tryczne remonty bieżące i awaryjne 0,0 

16 Oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje elek-
tryczne eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 0,0 

17 
Oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje elek-
tryczne remonty bieżące i awaryjne 0,0 

18 Oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje elek-
tryczne remonty główne 0,0 

19 Usuwanie zbędnej roślinności inne 0,0 

20 Urządzenia stacyjne eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 1,6 

21 Budynki zaplecza technicznego eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 0,0 

22 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 
eksploatacja, konserwacja i diagnostyka, 
remonty główne, remonty bieżące i awa-
ryjne 

0,0 
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Lp. Pozycja kosztów Kwalifikacja  
wg celu poniesienia 

Planowane 
koszty 2015 
[tys. PLN]  

23 Urządzenia stacyjne remonty główne, remonty bieżące i awa-
ryjne 

0,0 

D Dostęp do torów postojowych dla poci ągów pasa żerskich 1 198,2 

1 Koszty akcji zima inne 74,0 

2 Koszty zużycia energii inne 76,2 

3 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 314,1 

4 
Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 367,4 

5 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 297,7 

6 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 65,1 

7 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych 

remonty główne 3,3 

8 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty główne 0,5 

E Dostęp do terminali towarowych 4 651,3 

1 Koszty akcji zima inne 83,0 

2 Koszty zużycia energii inne 437,5 

3 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 605,5 

4 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 723,9 

5 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 1 298,3 

6 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 1 451,7 

7 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty główne 6,5 

8 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych 

remonty główne 45,0 

F Dostęp i korzystanie ze stacji rozrz ądowych 19 701,5 

1 Koszty akcji zima inne 198,5 

2 Koszty zużycia energii inne 1 926,0 

3 Hamulce torowe i ich sterowanie eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 5 761,8 

4 Hamulce torowe i ich sterowanie remonty bieżące i awaryjne 2 009,3 

5 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 1 786,3 

6 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

remonty bieżące i awaryjne 46,2 
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Lp. Pozycja kosztów Kwalifikacja  
wg celu poniesienia 

Planowane 
koszty 2015 
[tys. PLN]  

7 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych 

eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 879,1 

8 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 1 549,1 

9 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 3 913,1 

10 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 735,1 

11 Hamulce torowe i ich sterowanie remonty główne 818,4 

12 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

remonty główne 10,1 

13 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty główne 68,6 

14 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty główne 0,1 

15 Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 0,0 

16 Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych remonty bieżące i awaryjne 0,0 

G Dostęp i korzystanie z torów do urz ądzeń do formowania składów poci ągów 7 040,4  

1 Koszty akcji zima inne 164,1 

2 Koszty zużycia energii inne 408,2 

3 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 1 360,9 

4 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

remonty bieżące i awaryjne 121,6 

5 
Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 897,9 

6 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 1 839,8 

7 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 1 159,7 

8 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 986,0 

9 
Napędy zwrotnicowe i sygnalizatory w okręgach 
nastawni rozrządowych i manewrowych oraz 
ich sterowanie 

remonty główne 14,9 

10 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty główne 51,6 

11 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty główne 35,5 

12 Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 0,0 
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Lp. Pozycja kosztów Kwalifikacja  
wg celu poniesienia 

Planowane 
koszty 2015 
[tys. PLN]  

13 Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych remonty bieżące i awaryjne 0,0 

H Korzystanie z torów postojowych 16 260,0 

1 Koszty akcji zima inne 485,4 

2 Koszty zużycia energii inne 1 547,4 

3 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych 

eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 2 747,6 

4 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 3 540,1 

5 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 5 126,6 

6 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 2 579,6 

7 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty główne 101,2 

8 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty główne 132,1 

J Korzystanie z torów do czynno ści ładunkowych, w tym przy rampach i placach ła-
dunkowych 5 268,3 

1 Koszty akcji zima inne 28,6 

2 Koszty zużycia energii inne 187,1 

3 Infrastruktura przeładunkowa eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 4 254,4 

4 Infrastruktura przeładunkowa remonty bieżące i awaryjne 62,9 

5 Infrastruktura przeładunkowa remonty główne 1,5 

6 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 120,8 

7 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty bieżące i awaryjne 132,2 

8 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe eksploatacja, konserwacja i diagnostyka 416,5 

9 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty bieżące i awaryjne 62,7 

10 Rozjazdy w torach głównych dodatkowych, 
dojazdowych i pozostałych remonty główne 1,5 

11 Tory główne dodatkowe, dojazdowe i pozostałe remonty główne 0,0 

K RAZEM KOSZTY DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW 115 372,3 

3.2. Planowana wielko ść usług 

Do wyznaczenia planowanej wielkości usług wykorzystano dane o wykonaniu usług w 2013 r. 
z uwzględnieniem obserwowanych trendów zmian wielkości zamawianych usług. 
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Lp. Nazwa usługi 
Plan  

2014/2015 

1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo [km] 100 000 

2 

Dostęp i korzystanie ze stacji i przystanków pasażerskich, ich budynków i 
innych urządzeń, w tym: 

 

a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa [wagon] 50 500 

b) dostęp i korzystanie z peronów [postój] 22 500 000 

c) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich:  

c1) lokomotywy luzem i szynobusy [kilometr] 218 000 

c2) pozostałe pojazdy trakcyjne i składy manewrowe [kilometr] 340 000 

3 

Dostęp do terminali towarowych dla:  

a) pojazdów kolejowych luzem [kilometr] 720 000 

b) pociągów lub składów manewrowych [kilometr] 500 000 

4 
Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe 
[wagon] 

1 600 000 

5 
Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów 
[pociąg] 

114 000 

6 Korzystanie z torów postojowych [godzina] 14 000 000 

7 Korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy rampach i pla-
cach ładunkowych [godzina] 

500 000 

3.4. Sposób kalkulacji 

Przy kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych 
z obsługą pociągów uwzględniono wielkość planowanych kosztów oraz planowaną wielkość 
poszczególnych usług. W poniższej tablicy zestawiono dane do kalkulacji stawek jednostko-
wych opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów. 

Lp. Nazwa usługi 

Planowane wielkości 

Koszty 
[tys. zł] 

Wolumen 

1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo 98,0 100 000 

2 

Dostęp i korzystanie ze stacji pasażerskich, ich budynków 
i innych urządzeń, w tym: 

  

a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa  313,6 50 500 

b) dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie po-
dróżnych 

60 841,0 22 500 000 

c) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażer-
skich: 

  

c1) lokomotywy luzem i szynobusy 202,7 218 000 

c2) pozostałe pojazdy trakcyjne i składy manewrowe 995,5 340 000 

3 

Dostęp do terminali towarowych dla:   

a) pojazdów kolejowych luzem 748,8 720 000 

b) pociągów lub składów manewrowych  3 902,5 500 000 
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Lp. Nazwa usługi 

Planowane wielkości 

Koszty 
[tys. zł] 

Wolumen 

4 Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne 
górki rozrządowe 

19 701,5 1 600 000 

5 
Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania 
składów pociągów 

7 040,4 114 000 

6 Korzystanie z torów postojowych 16 260,0 14 000 000 

7 
Korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy 
rampach i placach ładunkowych 

5 268,3 500 000 

Dla usług wymienionych w powyższej tablicy, oprócz dostępu i korzystania z peronów oraz in-
formowania podróżnych (pkt 2 lit. b tablicy), stawka jednostkowa jest obliczana jako iloraz wiel-
kości planowanych kosztów i usług. Przy kalkulacji stawek jednostkowych za dostęp i korzysta-
nie z peronów oraz informowanie podróżnych przyjęto kategoryzację stacji i przystanków oso-
bowych z uwzględnieniem funkcji pełnionych w obsłudze przewozów pasażerskich, kategoryza-
cję peronów oraz świadczenie usługi polegającej na wygłaszaniu komunikatów megafonowych 
lub wygłaszaniu komunikatów megafonowych i obsłudze urządzeń informacji wizualnej na sta-
cjach i przystankach, na których usługi te będą świadczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. 

Każdemu peronowi przyporządkowana jest odpowiednia podkategoria według poniższych zało-
żeń. 

Do podkategorii III zaliczono stacje i przystanki osobowe, których perony mają utwardzoną na-
wierzchnię, o dobrym lub dostatecznym stanie oraz są wyposażone w wiatę lub zadaszenie. 

Do podkategorii II zaliczono stacje i przystanki osobowe, niespełniające warunków dla kategorii 
III, których perony mają utwardzoną lub mieszaną nawierzchnię. 

Do podkategorii I zaliczono stacje i przystanki osobowe, niespełniające warunków dla wyższych 
kategorii, których perony mają gruntową nawierzchnię oraz te perony, dla których stan na-
wierzchni określono jako niezadowalający. 

Podkategoria peronu korygowana jest stanem jakości nawierzchni w następujący sposób: 

• stan dobry i dostateczny nie wpływa na zmianę podkategorii, 

• stan niezadowalający obniża podkategorię peronu do pierwszej (najniższej) podkategorii. 

Stan dobry – obiekty po kompleksowym remoncie, nie wymagające na dzień sporządzania oce-
ny interwencji naprawczych poza stałą coroczną konserwacją, posiadające równą nawierzchnię. 

Stan dostateczny – obiekty, których stan techniczny, po przeprowadzeniu działań remontowych 
o niewielkim zakresie, spełni wymogi eksploatacyjne. 

Stan niezadowalający – konieczny remont wielu elementów konstrukcyjnych. 

Przyjęto, że podkategoria obiektu (stacji, przystanku) jest średnią ważoną podkategorii peronów 
zaokrągloną w dół, gdzie wagą jest dana podkategoria. 

Do ustalenia części stawki jednostkowej za korzystanie z peronów (bez uwzględnienia plano-
wanych kosztów wygłaszania komunikatów megafonowych i obsługi urządzeń informacji wizu-
alnej) dla poszczególnych kategorii stacji i przystanków, przyjęto planowane koszty przypisane 
poszczególnym kategoriom stacji i przystanków oraz planowaną dla nich liczbę postojów. Staw-
ki jednostkowe dla poszczególnych podkategorii peronów zróżnicowano przy uwzględnieniu 
kosztów i postojów przypadających na poszczególne podkategorie przy kalkulacji stawek jed-
nostkowych na okres obowiązywania rjp 2013/2014. 
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Część stawki jednostkowej wynikająca z kosztów informowania podróżnych jest jednakowa dla 
wszystkich kategorii stacji i przystanków oraz podkategorii peronów i wynosi: 

• 1,21 zł/postój za wygłaszanie komunikatów megafonowych, 

• 1,39 zł/postój za wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługę urządzeń informacji 
wizualnej. 

Przy uwzględnieniu założeń dotyczących planowanych kosztów, liczby i struktury postojów, ka-
tegoryzacji stacji i przystanków oraz informowania podróżnych, uzyskano następujące wielkości 
stawek jednostkowych za dostęp i korzystanie peronów oraz informowanie podróżnych: 

Informacja  
dla podróżnych 

Pod-
ka-

tego-
ria 

Stawka jednostkowa [zł/postój] za dostęp i korzystanie z peronów oraz 
informowanie podróżnych dla kategorii stacji/przystanku wynikającej 

z funkcji w obsłudze przewozów pasażerskich i podkategorii peronów: 

Stacje  
i przystanki  
aglomera-

cyjne  
(oznaczone  
w wykazie  

lit. B) 

Pozostałe 
stacje  

i przystanki 

(oznaczone  
w wykazie 

lit. E) 

Stacje  
i przystanki  
o znaczeniu  

lokalnym 

(oznaczone  
w wykazie 

lit. D) 

Stacje  
i przystanki  
o znaczeniu  
regionalnym 

(oznaczone  
w wykazie 

lit. C) 

Największe  
stacje  

pasażerskie 

(oznaczone  
w wykazie  

lit. A) 

Bez zapowiedzi 
megafonowych 

I 0,75 zł 0,94 zł 1,19 zł 2,26 zł 3,35 zł 

II 0,92 zł 1,15 zł 1,44 zł 2,75 zł 4,07 zł 

III 1,43 zł 1,79 zł 2,25 zł 4,30 zł 6,35 zł 

Z zapowiedzia-
mi megafono-
wymi 

I 1,96 zł 2,15 zł 2,40 zł 3,47 zł 4,56 zł 

II 2,13 zł 2,36 zł 2,65 zł 3,96 zł 5,28 zł 

III 2,64 zł 3,00 zł 3,46 zł 5,51 zł 7,56 zł 

Z zapowiedzia-
mi i obsługą 
urządzeń infor-
macji wizualnej 

I 2,14 zł 2,33 zł 2,58 zł 3,65 zł 4,74 zł 

II 2,31 zł 2,54 zł 2,83 zł 4,14 zł 5,46 zł 

III 2,82 zł 3,18 zł 3,64 zł 5,69 zł 7,74 zł 

3.5. Stawki jednostkowe 

W poniższej tablicy przedstawiono stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urzą-
dzeń związanych z obsługą pociągów wg projektu cennika 2014/2015. 

Lp. Nazwa usługi 

Stawka 
jedn. [zł] wg 

projektu 
2014/2015 

1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo [km] 0,98 

2 

Dostęp i korzystanie ze stacji i przystanków pasażerskich, ich budynków i innych 
urządzeń, w tym: 

  

a)   korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa [wag.] 6,21 

b)  dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych, w tym:   

b1)  dostęp i korzystanie z peronów na stacjach i przystankach oznaczonych litera-
mi A-E [postój]: 

  

Kategoria stacji i przystanków 
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Lp. Nazwa usługi 

Stawka 
jedn. [zł] wg 

projektu 
2014/2015 

b1.1)  stacje i przystanki aglomeracyjne (oznaczone w wykazie stacji i 
przystanków lit. B) wg podkategorii I, II i III uwzględniającej stan i wypo-
sażenie peronów 

I 0,75 

II 0,92 

III 1,43 

b1.2)  pozostałe stacje i przystanki (oznaczone w wykazie stacji i przy-
stanków lit. E) 

I 0,94 

II 1,15 

III 1,79 

b1.3)  stacje i przystanki o znaczeniu lokalnym (oznaczone w wykazie 
stacji i przystanków lit. D) 

I 1,19 

II 1,44 

III 2,25 

b1.4)  stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym (oznaczone w wyka-
zie stacji i przystanków lit. C) 

I 2,26 

II 2,75 

III 4,30 

b1.5)  największe stacje pasażerskie (oznaczone w wykazie stacji i 
przystanków lit. A) 

I 3,35 

II 4,07 

III 6,35 

b2)  informowanie podróżnych, w tym [postój]:   

b2.1)  wygłaszanie komunikatów megafonowych  1,21 

b2.2)  wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wi-
zualnej  

1,39 

  

c)   dostęp do torów postojowych dla pociągów  pasażerskich [km]:   

c1)  lokomotywy luzem i szynobusy 0,93 

c2) pozostałe pojazdy trakcyjne i składy manewrowe 2,93 

3 

Dostęp do terminali towarowych dla:   

a) pojazdów kolejowych luzem [km] 1,04 

b)  pociągów lub składów manewrowych  [km] 7,81 

4 Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe [wag.] 12,31 

5 Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów [poc.] 61,76 

6 Korzystanie z torów postojowych [godz.]  1,16 

7 Korzystanie z torów do czynności ładunkowych [godz.] *) 10,54 

*) opłata za korzystanie z ramp i placów po zwolnieniu toru ustalana jest wg indywidualnej kalkulacji 
 


