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Opiniowanie umowy o współpracy
w celu zapewnienia klientom
przewoźnika korzyści

Na podstawie przepisów rozdziału 2aa ustawy o transporcie
kolejowym zarządca ma możliwość zawarcia z przewoźnikiem
umów o współpracy w zakresie realizacji zadań zarządcy.
Zadaniami takimi może być wykonywanie prac w zakresie
utrzymania, odnowienia i udziału w rozwoju infrastruktury
kolejowej. Celem takiej umowy może być również zapewnienie
klientom przewoźnika kolejowego korzyści, w tym dotyczących
obniżenia kosztów lub poprawy warunków świadczenia usług na
części sieci kolejowej zarządcy objętej tą umową. Korzyściami z
takiej współpracy może być wyższy poziom świadczonych przez
niego usług kolejowych w związku lepszymi parametrami sieci
osiągniętymi dzięki jego zaangażowaniu.

KTO MUSI WYSTĄPIĆ DO PREZESA UTK O
ZAOPINIOWANIE UMOWY?

zarządca infrastruktury

W JAKIEJ FORMIE NALEŻY WYSTĄPIĆ O
ZAOPINIOWANIE UMOWY?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o zaopiniowanie
umowy o współpracy w celu zapewniania klientom przewoźnika
korzyści. Do wniosku należy załączyć projekt umowy.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w
Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:



 dokumentu pełnomocnictwa;

 dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego
pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę
skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie
z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO
OTRZYMANIU WNIOSKU:

Przeprowadza analizę projektu umowy pod względem zgodności
z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.

JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ PREZES UTK?
Pozytywnie zaopiniować projekt umowy

Wydać opinię negatywną, wskazując niezgodności z
ustawą o transporcie kolejowym

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

Prezes UTK wyda opinie w ciągu 21 dni. W przypadku gdy
wniosek o zaopiniowanie zostanie pozostawiony we wskazanym
terminie bez odpowiedzi, zarządca może przyjąć, że dokument
został zaopiniowany pozytywnie.

KIEDY TRZEBA POINFORMOWAĆ PREZESA O
ZAWARCIU UMOWY Z PRZEWOŹNIKIEM?

Zgodnie z Art. 9mm ust. 4, zarządca ma obowiązek
niezwłocznie poinformować o zawarciu takiej umowy Prezesa
UTK.

CO JEŻELI WYKONANIE ZAWARTEJ UMOWY
MOŻE NARUSZAĆ ZASADĘ
NIEDYSKRYMINUJĄCEGO TRAKTOWANIA
PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH?

W takiej sytuacji Prezes UTK rekomenduje stronom rozwiązanie
takiej umowy.

https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/13582,Informacja-o-oplatach-i-numerach-rachunkow-bankowych.html#skarbowe


GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego

wysłać wniosek pocztą na adres Urzędu Transportu
Kolejowego

wysłać elektronicznie, opatrując wniosek
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ILE I W JAKIM MOMENCIE ZAPŁACISZ?
17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta.
Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie
przelewu dołącz do wniosku.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o transporcie kolejowym

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej
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