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Projekt z dnia 23.05.2019 r. 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji i 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 710 i 730) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów rozdziałów 2-2b, 4a, 4b, 5b-6b, 7, 10 oraz art. 17a i 17b, art. 

18a-18f, art. 23-23j, z wyjątkiem art. 5 ust. 1-2b oraz art. 25g, nie stosuje się do 

infrastruktury prywatnej oraz do przedsiębiorców wykonujących na niej 

przewozy.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisów rozdziałów 4a, 5a-7, art. 5 ust. 3-6, art. 13 ust. 1, art. 17a i 17b, 

art. 18a-18f, art. 23-23j oraz art. 59-64 nie stosuje się do kolei wąskotorowych.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przepisów rozdziałów 2b, 4a, 5b, 7 i 10, art. 17ai 17b, art. 18a-18f, art. 23-

23j, z wyjątkiem art. 25g, nie stosuje się do bocznic kolejowych i przedsiębiorców 

wykonujących na nich przewozy.”, 

d)  dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przepisów rozdziału 8 nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących 

działalność polegającą na : 

1) wykonywaniu przewozów kolejowych pasażerskich: 

a) wyłącznie na wydzielonej lokalnej i regionalnej infrastrukturze kolejowej, 

b) wyłącznie miejskich lub podmiejskich; 

2) wykonywaniu przewozów kolejowych towarowych: 

                                                           
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do 

otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową 

(Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016, str. 1) oraz uzupełnienia wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2015, str. 32, Dz. Urz. UE L 

159 z 16.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2017, str. 

69). 
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a) wyłącznie o zasięgu regionalnym, 

b) wyłącznie na infrastrukturze prywatnej; 

3) świadczeniu usług trakcyjnych albo wykonywaniu manewrów wyłącznie w 

zakresie przewozów, o których mowa w pkt 1 i 2.”; 

2) w art. 4: 

a) po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu: 

„9c) umowa ramowa - umowa zawierana między zarządcą infrastruktury a 

aplikantem o rezerwację zdolności przepustowej w okresie wykraczającym 

poza okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów;”, 

b) dodaje się pkt 57–59 w brzmieniu: 

„57) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo: 

a) podmiot lub grupę podmiotów, których relacje określone w art. 3 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w 

sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 

29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, 

str. 40) dają możliwość wywierania decydującego wpływu na:  

– zarządcę infrastruktury przez podmiot, który jednocześnie kontroluje 

zarządcę infrastruktury oraz co najmniej jednego przewoźnika 

kolejowego wykonującego przewozy na sieci tego zarządcy, 

 – zarządcę infrastruktury przez co najmniej jednego przewoźnika 

kolejowego wykonującego przewozy na sieci tego zarządcy, 

– co najmniej jednego przewoźnika kolejowego przez zarządcę, na 

którego sieci przewoźnik ten wykonuje przewozy, 

b) podmiot, w którym są wykonywane zadania zarządcy infrastruktury i 

usługi przewozowe, także przez wyodrębnione organizacyjnie części tego 

podmiotu, nie posiadające oddzielnej osobowości prawnej; 

58) przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości – przewozy pasażerskie 

wykonywane bez przystanków pośrednich między dwoma miejscami 

położonymi od siebie w odległości większej niż 200 km po liniach 

kolejowych specjalnie przystosowanych do prędkości nie mniejszej niż 250 

km/h, wykonywane średnio z taką prędkością; 

59) funkcje podstawowe – podejmowanie przez zarządcę infrastruktury decyzji 

dotyczących udostępniania infrastruktury kolejowej oraz pobierania opłat za 
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korzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym ich ustalania zgodnie z 

rozdziałem 6.”; 

4) w art. 5: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zarządzanie infrastrukturą kolejową polegające na: 

a) nadawaniu drodze kolejowej statusu linii kolejowej przez określenie: 

– elementów infrastruktury kolejowej wchodzących w jej skład, 

– jej punktu początkowego i końcowego, 

– stacji kolejowych wchodzących w jej skład, 

– odcinków, na jakie jest podzielona, 

– jej numeru, 

b) nadawaniu drodze kolejowej statusu bocznicy kolejowej przez 

określenie jej punktu początkowego i końcowego, 

c) znoszeniu statusu linii kolejowej i bocznicy kolejowej, 

d) określaniu elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią 

infrastrukturę prywatną lub nieczynną;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) eksploatacja infrastruktury kolejowej polegająca na: 

a) udostępnianiu infrastruktury kolejowej, świadczeniu usług z tym 

związanych i pobieraniu z tego tytułu opłat, 

b) prowadzeniu ruchu kolejowego;”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) utrzymanie infrastruktury kolejowej przez: 

a) monitorowanie stanu i zdolności infrastruktury kolejowej, w tym 

nadzór nad funkcjonowaniem: 

– urządzeń sterowania ruchem, 

– przytorowych urządzeń kontroli bezpiecznej jazdy pociągów, 

b) prowadzenie prac mających na celu utrzymanie stanu i zdolności 

istniejącej infrastruktury kolejowej na poziomie zapewniającym 

bezpieczeństwo ruchu kolejowego;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) udział w rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym planowanie sieci, 

planowanie finansowe i inwestycyjne, a także budowa i modernizacja tej 

infrastruktury;”, 

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) odnowienie infrastruktury kolejowej.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W przypadku gdy zadania, o których mowa w ust. 1 wykonują różni zarządcy, 

w tym będący stronami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ponoszą oni pełną 

odpowiedzialność za wykonanie tych zadań i stosuje się do nich przepisy art. 9mc - 

9mo. ”, 

c) uchyla się ust. 2; 

5) po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2aa w brzmieniu: 

„Rozdział 2aa 

Gwarancje niezależności zarządcy  

Art. 9ma. Przepisy niniejszego rozdziału określają środki zapewniające zachowanie 

organizacyjnej niezależności oraz przejrzystości i bezstronności podejmowania decyzji 

przez zarządcę, w szczególności przez członków zarządu, rady nadzorczej zarządcy oraz 

osoby zajmujące stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych zarządcy. 

Art. 9mb. 1. Zarządca może zlecić wykonywanie zadań zarządcy innemu 

podmiotowi jeżeli nie prowadzi to do konfliktu interesów oraz nie narusza tajemnicy 

przedsiębiorstwa pod warunkiem, że podmiot ten: 

1) nie jest przewoźnikiem kolejowym;  

2) nie sprawuje kontroli nad przewoźnikiem kolejowym; 

3) nie jest kontrolowany przez przewoźnika kolejowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarządca może zlecić przewoźnikowi 

kolejowemu lub innemu podmiotowi, który kontroluje tego przewoźnika albo jest przez 

niego kontrolowany, wykonywanie prac w celu realizacji zadań zarządcy w zakresie 

utrzymania, odnowienia i udziału w rozwoju infrastruktury kolejowej. 

3. W przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo zarządca może zlecić funkcje 

podstawowe wyłącznie innemu podmiotowi wchodzącemu w skład tego 

przedsiębiorstwa wykonującemu takie funkcje. 

4. Zarządca sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez podmioty, którym je 

zlecił, oraz ponosi odpowiedzialność za wykonanie tych zadań. 
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5. Do zlecania wykonywania zadań zarządcy operatorowi zapewniającemu 

energię elektryczną na cele trakcyjne, nie stosuje się ograniczeń określonych w ust. 1, 

jeżeli nie wykonuje on funkcji podstawowych, a jego działalność nie jest dofinansowana 

ze środków budżetu państwa lub Funduszu Kolejowego. 

6. Do podmiotów, którym zarządca zlecił wykonywanie funkcji podstawowych, 

stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 9mb. 

Art. 9mc. 1. Zarządca jest podmiotem odrębnym pod względem prawnym od 

przewoźników kolejowych, a w przypadku przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 

także od innych podmiotów wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. 

2. W przypadku gdy zarządca i przewoźnik kolejowy są odrębnymi podmiotami 

pozostającymi pod bezpośrednią kontrolą podmiotu reprezentującego Skarb Państwa 

uznaje się, że nie funkcjonują w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. 

Art. 9md. 1. Te same osoby nie mogą pełnić jednocześnie u zarządcy i 

przewoźnika kolejowego funkcji: 

1) członka zarządu; 

2) członka rady nadzorczej; 

2. Funkcji członka zarządu zarządcy nie może sprawować osoba, która 

jednocześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej podmiotu wchodzącego w skład 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz sprawującego kontrolę nad zarządcą i 

przewoźnikiem kolejowym wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa.  

3. Członkowie zarządu przewoźnika kolejowego nie mogą zajmować stanowisk 

kierowniczych w komórkach organizacyjnych zarządcy właściwych w zakresie funkcji 

podstawowych.  

Art. 9me. Członkowie zarządu zarządcy wchodzącego w skład przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo oraz osoby zajmujące u tego zarządcy stanowiska kierownicze 

w komórkach organizacyjnych właściwych w zakresie funkcji podstawowych nie mogą 

otrzymywać od podmiotu wchodzącego w skład tego samego przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo, wynagrodzenia lub premii, związanych z wynikiem 

finansowym przewoźnika kolejowego wchodzącego w skład tego samego 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.  

Art. 9mf. W przypadku gdy podmioty wchodzące w skład przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo korzystają ze wspólnych systemów informatycznych, 

informacje dotyczące funkcji podstawowych mogą być udostępniane wyłącznie 

upoważnionym pracownikom zarządcy.  
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Art. 9mg. Członkowie organów podmiotów innych niż zarządca wchodzących w 

skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz osoby zajmujące w tych 

podmiotach stanowiska kierownicze nie mogą mieć wpływu na zatrudnianie i zwalnianie 

osób zajmujących stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych zarządcy, 

właściwych w zakresie funkcji podstawowych.  

Art. 9mh. 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej zarządcy oraz osoby 

zatrudnione na stanowisku kierowniczym w komórce organizacyjnej zarządcy właściwej 

w zakresie funkcji podstawowych, nie mogą pełnić funkcji w organach, pozostawać w 

stosunku pracy lub świadczyć pracy na podstawie innego stosunku prawnego u 

przewoźnika kolejowego lub podmiotu kontrolującego przewoźnika. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje również w okresie 12 miesięcy od 

zakończenia pełnienia funkcji przez członków zarządu lub rady nadzorczej zarządcy lub 

ustania zatrudnienia pracownika zarządcy na stanowiskach objętych zakazem. 

Art. 9mi. Zakaz, o którym mowa w art. 9md ust. 1 pkt 1 oraz art. 9me, stosuje się 

odpowiednio do pracowników zarządcy zajmujących stanowiska kierownicze w 

komórkach organizacyjnych właściwych w zakresie zarządzania i utrzymania 

infrastruktury kolejowej oraz prowadzenia ruchu kolejowego.  

Art. 9mj. W przypadku wystąpienia zakłócenia w prowadzeniu ruchu pociągów, 

zarządca przekazuje niezwłocznie przewoźnikowi, którego to dotyczy, pełną informację 

o zakłóceniu, jego skutkach i podejmowanych działaniach.  

Art. 9mk. 1. Zarządca może wykorzystać dochód z tytułu wykonywania zadań, o 

których mowa w art. 5 ust. 1, oraz środki publiczne przyznane zarządcy na ich 

realizację, do finansowania własnej działalności, w tym do: 

1) obsługi pożyczek; 

2) wypłaty dywidend na rzecz udziałowców i akcjonariuszy zarządcy. 

2. Zarządca nie wypłaca dywidend, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podmiotowi 

wchodzącemu w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo sprawującemu 

kontrolę nad tym zarządcą i przewoźnikiem kolejowym.  

Art. 9ml. 1. Zarządca nie może udzielać przewoźnikom kolejowym pożyczek. 

2. Przewoźnicy kolejowi nie mogą udzielać pożyczek zarządcom. 

Art. 9mm. Podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 

udziela, wypłaca i zapewnia obsługę pożyczki innemu podmiotowi wchodzącemu w 

skład tego przedsiębiorstwa w oparciu o stawki rynkowe i w sposób odzwierciedlający 

indywidualny profil ryzyka tego podmiotu. 
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Art. 9mn. Podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 

może świadczyć usługi na rzecz zarządcy wchodzącego w skład tego samego 

przedsiębiorstwa wyłącznie na podstawie umowy i za wynagrodzeniem określonym na 

zasadach rynkowych albo według cen, które uwzględniają koszt produkcji powiększony 

o rozsądną marżę. 

Art. 9mo. 1. Rachunki zarządcy wchodzącego w skład przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo oraz innych podmiotów wchodzących w skład tego 

przedsiębiorstwa prowadzi się w sposób umożliwiający oddzielną rachunkowość oraz 

przejrzystość obiegu środków finansowych między tymi podmiotami.  

2. W przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo zadłużenie zarządcy jest 

wyodrębnione w ramach prowadzonej rachunkowości i obsługiwane oddzielnie od 

innych podmiotów wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. 

3. Rozdzielenie rachunkowości w zakresie zadłużenia zarządcy nie wyklucza 

ostatecznej spłaty tego zadłużenia za pośrednictwem innego podmiotu wchodzącego w 

skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w tym podmiotu sprawującego 

kontrolę nad przewoźnikiem kolejowym i zarządcą. 

Art. 9mp. Zarządca wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 

prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą współpracy handlowej i powiązań 

kapitałowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa. 

Art. 9mq. Zarządca może z zachowaniem zasady równego traktowania zawierać z 

przewoźnikami kolejowymi umowy o współpracy w celu zapewnienia klientom 

przewoźnika korzyści, w tym dotyczące obniżenia kosztów przewozu lub poprawy 

warunków świadczenia usług na części sieci zarządcy objętej tą umową.”; 

4) w art. 13: 

a) w ust. 3a: 

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) monitoruje: 

– stan konkurencji na rynku przewozów kolejowych, w tym w zakresie 

przewozów kolejami dużych prędkości, 

– działalność zarządców, mając na celu zapewnienie równego 

traktowania przewoźników kolejowych i aplikantów przez zarządcę,”, 

– dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu: 

„4) może żądać od zarządców informowania o braku zdolności przepustowej 

w wyniku nieplanowanych prac utrzymaniowych, 
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5) nadzoruje przebieg negocjacji między aplikantami a zarządcami 

dotyczących poziomu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, mając 

na względzie zapewnienie równego traktowania aplikantów, jeżeli takie 

negocjacje są prowadzone; 

6) sprawuje nadzór nad zawieraniem i wykonaniem umowy, o której mowa 

w art. 9mq i w uzasadnionych przypadkach rekomenduje stronom jej 

rozwiązanie.”, 

b) w ust. 3c dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu: 

„5) dotyczące prowadzenia ruchu pociągów; 

6) w sprawie planowanych i nieplanowanych prac odnowieniowych i 

utrzymaniowych; 

7) w sprawie naruszenia przepisów rozdziału 2aa dotyczących zapewnienia 

niezależności zarządcy.”, 

c) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. Prezes UTK może zwracać się do zarządców, operatorów obiektów 

infrastruktury usługowej oraz wszystkich przewoźników kolejowych lub innych 

podmiotów wykonujących lub integrujących różne rodzaje transportu kolejowego 

lub zarządzanie infrastrukturą kolejową, o dostarczenie informacji dotyczących 

przestrzegania przepisów w zakresie rozdziału rachunkowości i przejrzystości 

finansowej, w szczególności dotyczących: 

1) zapewnienia oddzielnych rachunków zysków i strat oraz bilansów dla 

działalności w zakresie przewozów towarowych, przewozów pasażerskich 

oraz zarządzania infrastrukturą kolejową; 

2) źródeł i wykorzystania funduszy publicznych i innych form rekompensat; 

3) kategorii kosztów i zysków, w celu ustalenia, czy miało miejsce 

subsydiowanie skrośne różnych działań; 

4) ustalania i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej albo 

usługi w ramach dostępu do obiektu infrastruktury usługowej; 

5) wyników finansowych.”, 

d) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:  

„4b. Uprawnienia, o których mowa w ust. 4a, przysługują Prezesowi UTK 

także w stosunku do każdego z podmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo. 
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4c. Jeżeli na podstawie przekazanych informacji, o których mowa w ust. 4a i 

4b, Prezes UTK uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące pomocy publicznej, 

zawiadamia o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”; 

5) w art. 15a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku konieczności wydania co najmniej dwóch decyzji, przez Prezesa 

UTK i organ regulacyjny z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

dotyczących spraw międzynarodowych przewozów kolejowych, Prezes UTK i właściwy 

organ regulacyjny z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej współpracują w 

zakresie wydania decyzji rozstrzygających daną sprawę.”; 

6) w art. 29 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Szczególne wymagania dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej na 

liniach kolejowych wykorzystywanych do przewozów kolejami dużych prędkości ustala 

Prezes UTK. 

5. W przypadku gdy Prezes UTK w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdzi że planowane przewozy pasażerów kolejami dużych 

prędkości pomiędzy daną stacją początkową a daną stacją docelową zagrażają 

równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, która dotyczy tej 

samej trasy lub trasy alternatywnej, wskazuje możliwe zmiany w tej usłudze, w tym 

modyfikację planowanego przewozu w taki sposób, aby zapewniły one spełnienie 

warunków przyznania prawa dostępu, o którym mowa w art. 29a ust. 1.”; 

7) w art. 29a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewoźnikom kolejowym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

przysługuje minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, o którym mowa w ust. 

1.”; 

8) w art. 29c: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej 

trasie, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, 

że proponowane połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej 

umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o 

przeprowadzenie takiego badania.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
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„3a. Do procedury przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 3, stosuje 

się przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 

listopada 2018 r. ustanawiającego procedurę i kryteria do celów stosowania badania 

równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21.11.2018 r., str. 5), z zastrzeżeniem ust. 

3b. 

3b. Do powiadomień, w których aplikant planuje rozpoczęcie nowych 

przewozów kolejowych, złożonych w ramach postępowań w sprawie otwartego 

dostępu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie przewozów przed dniem 12 

grudnia 2020 r. stosuje się przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów 

pasażerskich (Dz. Urz. UE L 239, z 12.08.2014 r., str. 1), z wyłączeniem art. 5-9.”, 

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przepisy ust. 3–9 stosuje się do decyzji o przyznaniu otwartego dostępu 

dla przewozów kolejami dużych prędkości.”; 

9) w art. 29e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu; 

„1a. Aplikant będący stroną umowy ramowej składa wniosek o przydzielenie 

zdolności przepustowej zgodnie z postanowieniami tej umowy.”; 

10)  w art. 30 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W regulaminie sieci zarządca infrastruktury określa warunki, na jakich przy 

ustalaniu priorytetów w procesie przydzielania zdolności przepustowej zostaną 

uwzględnione poprzednie wielkości wykorzystania tras pociągów.  

3b. W przypadku przepełnionej infrastruktury kolejowej zarządca infrastruktury 

podejmuje działania w celu powiększenia zdolności przepustowej, w szczególności 

wprowadza zmiany dotyczące korzystania z danej trasy pociągów, która w okresie co 

najmniej jednego miesiąca była wykorzystywana poniżej progowej wielkości ustalanej 

w regulaminie sieci, chyba że nastąpiło to z przyczyn pozaekonomicznych, 

pozostających poza kontrolą aplikanta.”; 

11)  w art. 30f: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przewoźnik kolejowy lub zarządca, który powoduje opóźnienie pociągu, 

wypłaca rekompensatę odpowiednio zarządcy lub przewoźnikowi kolejowemu, 

którego pociąg został opóźniony.”, 

b) w ust. 4: 
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- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sposób ustalenia wysokości rekompensat należnych z tytułu opóźnienia 

pociągu, podmiotu wypłacającego rekompensatę oraz podmiotu uprawnionego 

do otrzymania rekompensaty, uwzględniając:  

a) odpowiedzialność za spowodowanie zakłócenia,  

b) zdolność do przywrócenia normalnych warunków ruchu, 

c) średnie opóźnienia pociągów o podobnych wymogach w odniesieniu do 

punktualności.”, 

- dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) sankcje za działania zakłócające eksploatację sieci kolejowej, 

5) sposób premiowania za osiągnięcie przez przewoźnika kolejowego średniego 

rocznego poziomu wyników wyższego niż ustalony w ramach planu 

wykonania.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Zarządca przekazuje przewoźnikom kolejowym w najkrótszym 

możliwym terminie kalkulacje płatności należnych w ramach planu wykonania. 

Kalkulacje te obejmują wszystkie opóźnione pociągi w okresie nie dłuższym niż 

jeden miesiąc.”; 

12) w art. 30h po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli zakłócenia, o których mowa w ust. 2, mogą mieć wpływ na ruch 

transgraniczny na infrastrukturze kolejowej innych zarządców, zarządca przekazuje im 

informacje o tych zakłóceniach i współpracuje z nimi w celu przywrócenia 

niezakłóconego ruchu transgranicznego.”; 

13) w art. 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na uzasadniony wniosek aplikanta zarządca może zawrzeć z aplikantem 

umowę ramową. Umowa ramowa określa w szczególności przybliżone parametry 

zdolności przepustowej, w ramach której aplikantowi zostaną przydzielone trasy 

pociągów oraz termin składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej. 

Umowa ramowa nie określa tras pociągów.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy niż 5 lat wymaga 

szczegółowego uzasadnienia przez aplikanta istniejącymi, długoterminowymi 
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umowami handlowymi, poniesionymi albo planowanymi inwestycjami i 

wynikającym z nich ryzykiem.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Zarządca, na wniosek zainteresowanego podmiotu, udostępnia mu ogólne 

postanowienia umowy ramowej w sposób nie naruszający tajemnicy 

przedsiębiorstwa.”; 

14) w art. 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a.  Co najmniej raz w roku zarządca infrastruktury zapewnia, aby współpracujący 

z nim aplikanci, a w uzasadnionych przypadkach również przedstawiciele podmiotów 

lub organów korzystających z usług kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich, 

mieli możliwość przedstawienia opinii dotyczących treści regulaminu sieci. 

1b. Zarządca ogłasza na swojej stronie internetowej zestawienie opinii, o których 

mowa w ust. 1a, oraz przekazuje je do wiadomości Prezesa UTK.”; 

15) w art. 33 po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 

„13a. Opracowując projekt cennika, o którym mowa w ust. 13, zarządca może 

prowadzić, pod nadzorem Prezesa UTK, negocjacje z aplikantami dotyczące 

poziomu opłat.”; 

16) w art. 34 w ust. 1b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) możliwe warianty powiększenia zdolności przepustowej nie mogą być 

zrealizowane z przyczyn ekonomicznych lub finansowych.”; 

17) w art. 35a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) infrastruktura została uznana za niemającą strategicznego znaczenia dla 

funkcjonowania rynku kolejowego w decyzji wydanej przez Komisję Europejską.”, 

18) w art. 36a: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli zarządzający obiektem wykorzystywanym do świadczenia usług, o 

których mowa w ust. 2 załącznika nr 2 do ustawy, określi, że obiekt nie jest 

przeznaczony do udostępniania i obiekt ten nie był używany przez okres co 

najmniej dwóch kolejnych lat, a przewoźnik kolejowy zgłosi zarządzającemu 

obiektem zainteresowanie dostępem do tego obiektu, właściciel obiektu podaje do 

publicznej wiadomości, że obiekt jest przeznaczony do wynajęcia lub dzierżawy, w 

całości albo w części, w celu świadczenia usług w zakresie, w jakim przewoźnik 

kolejowy zgłosił zainteresowanie dostępem do tego obiektu.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 



13 

 

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do obiektów infrastruktury usługowej, 

których operator wykaże, że toczący się proces restrukturyzacji uniemożliwia 

użycie tych obiektów przez przewoźnika kolejowego.”; 

19) po art. 36p dodaje się art. 36q w brzmieniu: 

„Art. 36q. PLK S.A. współpracuje z głównymi zarządcami infrastruktury w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach Europejskiej sieci zarządców w 

celu: 

1) rozwoju infrastruktury kolejowej na terytorium Unii Europejskiej; 

2) wspierania terminowej i skutecznej realizacji jednolitego europejskiego obszaru 

kolejowego;  

3) wymiany najlepszych praktyk między zarządcami infrastruktury; 

4) monitorowania i oceny porównawczej wyników zgodnie ze wspólnie ustalonymi 

zasadami i przyjętymi praktykami; 

5) opracowania i przekazania Komisji Europejskiej informacji dotyczących stanu sieci 

kolejowej, w tym wykorzystania, przydzielania zdolności przepustowej oraz 

prowadzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową; 

6) eliminacji wąskich gardeł w przewozach transgranicznych; 

7) omawiania problematyki koordynowania pobierania opłat oraz efektywnego 

tworzenia i przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej, na 

infrastrukturze  obejmującej więcej niż jedną sieć.”; 

20) w art. 38f: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządca opracowuje plan biznesowy, w którym określa programy 

inwestycyjne oraz sposób osiągnięcia przez zarządcę przyjętych celów technicznych, 

handlowych i związanych z zarządzaniem finansowym, w tym sposób osiągnięcia 

równowagi finansowej.”; 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:  

„2a. Co najmniej raz w roku zarządca zapewnia, aby współpracujący z nim 

aplikanci, a w uzasadnionych przypadkach również przedstawiciele podmiotów lub 

organów korzystających z usług kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich, 

mieli możliwość przestawienia opinii dotyczących: 

1) potrzeb związanych z utrzymaniem i rozwojem zdolności przepustowej 

infrastruktury kolejowej; 
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2) treści umowy, o której mowa w art. 38a ust. 5, w zakresie zagadnień, o których 

mowa w pkt 4 i 7 załącznika nr 3 do ustawy; 

3) kwestii intermodalności i interoperacyjności. 

2b. Zarządca ogłasza na swojej stronie internetowej zestawienie opinii, o których 

mowa w ust. 2a, oraz przekazuje je do wiadomości Prezesa UTK.”; 

23) uchyla się art. 44; 

24) w art. 46: 

a) w ust. 4: 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, wspólnik, 

komplementariusz w spółce jawnej, komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie, 

powtarzające się nieumyślne naruszenie praw osób wykonujących pracę 

zarobkową, naruszenie praw lub niewykonywanie obowiązków 

wynikających z układów zbiorowych.”,  

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

„5) przedsiębiorca nie został ukarany za poważne naruszenia prawa dotyczące 

obowiązków wynikających z układów zbiorowych.”, 

b) w ust. 6 w pkt 1 dodaje się lit. f-g w brzmieniu: 

„f) informację o istotnych kosztach, łącznie z kosztem zakupu na rachunek 

pojazdów, terenów, budynków, instalacji i taboru kolejowego, 

g) informację o obciążeniach na aktywach przedsiębiorstwa;”; 

25) w załączniku nr 2 do ustawy: 

a) w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) stacja pasażerska, jej budynki i inne urządzenia, w tym tablice z informacjami 

dla pasażerów i punkt sprzedaży biletów;”, 

b) w pkt 3 w ppkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) prąd trakcyjny, za który opłaty są podawane na fakturach oddzielnie od opłat za 

użytkowanie urządzeń zasilania w prąd trakcyjny;”; 

26) w załączniku nr 3 do ustawy: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5) zasady postępowania w przypadku występowania poważnych zakłóceń w 

ruchu pociągów lub sytuacji nadzwyczajnych, z uwzględnieniem planów 

postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych, w tym informowania 

użytkowników infrastruktury kolejowej;”, 

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) struktura płatności lub środków finansowych alokowanych na usługi w 

zakresie infrastruktury wymienionej w załączniku 2, na utrzymanie i remonty 

oraz na likwidowanie istniejących zaległości w zakresie utrzymania i 

remontów;”, 

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) działania naprawcze podejmowane w przypadku, gdy jedna ze stron naruszyła 

swoje zobowiązania umowne, w tym w nadzwyczajnych okolicznościach 

wpływających na dostępność finansowania publicznego, obejmujące warunki i 

procedury renegocjacji umowy;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1311 oraz 

z 2019 r. poz. 492) w art. 15 uchyla się ust 6a i 6b. 

Art. 3. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 

Grzegorz Kuzka 

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Infrastruktury 

/-podpisano elektronicznie/ 
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     UZASADNIENIE 

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie 

transportu kolejowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z 

dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku 

krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową 

(Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016 str. 1), (dalej „dyrektywa 2016/2370”), której termin 

wdrożenia upłynął w dniu 25 grudnia 2018 r. Dyrektywa ta kończy proces stopniowego 

otwierania rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE na konkurencję i przyznaje 

przedsiębiorstwom kolejowym uprawnienie do sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego 

dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu 

prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich, szczególną uwagę kładąc na przejrzystość 

działań zarządcy infrastruktury w procesie zarządzania i alokacji infrastruktury kolejowej..  

Ponadto projekt ustawy ma na celu również korektę wdrożenia do krajowego porządku 

prawnego postanowień dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 

listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. 

Urz. UE L 343 z 14.12.2012 r. str. 32). 

Zmiany projektowane w art. 3 ustawy kolejowej mają na celu dostosowanie aktualnych 

wyłączeń w przepisach krajowych do postanowień ww. dyrektyw. 

Zmiany w art. 4 ustawy kolejowej wprowadzają nowe i modyfikują już istniejące pojęcia 

ustawowe dostosowując je do ww. dyrektywy 2016/2370. 

Dodanie „nowego” pkt 9c w istocie polega na przeniesieniu do słowniczka ustawowego 

definicji umowy ramowej poprzednio zawartej w art. 31 tej ustawy.  

Dodawany pkt 57 określa kryteria definiujące przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, przez 

odesłanie do relacji między poszczególnymi podmiotami, co ma istotne znaczenie dla 

precyzyjnego wskazania adresatów wielu nowych przepisów. 

Dodawany pkt 58 wprowadza definicję przewozów pasażerskich kolejami dużych prędkości 

literalnie odpowiada definicji określonej w dyrektywie 2016/2370. Dodany w art. 4 pkt 59 

wprowadza definicję funkcji podstawowych zarządcy, które obejmują proces decyzyjny 

dotyczący udostępniania infrastruktury kolejowej oraz ustalania i pobierania opłat za 

korzystanie z infrastruktury kolejowej.  

Zmiany projektowane w art. 5 ust. 1 dostosowują katalog  zadań zarządcy infrastruktury 

kolejowej, do postanowień dyrektywy 2016/2370. Z zadania „zarządzania” wyodrębnione 

zostały zadania „eksploatacji” i „odnowienia” infrastruktury kolejowej. Ponadto 
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doprecyzowano zadanie „utrzymania infrastruktury kolejowej”, zaś pkt 4 w ust. 1 zyskał 

brzmienie odpowiadające ww. dyrektywie tj. „udział w rozwoju infrastruktury kolejowej”. 

Dodawany w art. 5 ust. 1b wskazuje zakres odpowiedzialności i stosowanych odpowiednio 

przepisów ustawy w sytuacji wykonywania poszczególnych zadań przez różnych zarządców. 

Uchylenie ust. 2 wynika z dookreślenia zasad współdzielenia i zlecania zadań zarządcy innym 

podmiotom w nowym art. 9mb. 

Dodawany nowy rozdział 2aa wprowadza przepisy mające na celu wzmocnienie 

organizacyjnej i funkcjonalnej niezależności zarządcy oraz przejrzystości i bezstronności 

decyzji podejmowanych przez zarządcę. Zgodnie z projektowanym art. 9mb w ust. 1 nie jest 

możliwe zlecanie wykonywanie zadań zarządcy przewoźnikowi kolejowemu lub podmiotowi, 

który jest kontrolowany przez tego przewoźnika, albo sprawuje nad nim kontrolę. Przepisy 

ust. 2-6 określają wymagania dotyczące zlecania przez zarządcę poszczególnych prac w 

zakresie utrzymania, odnowienia i udziału w rozwoju infrastruktury kolejowej,  zlecania przez 

zarządcę funkcji podstawowych w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego, sprawowania 

nadzoru zarządcy i jego odpowiedzialności za wykonanie zadań zleconych innym 

podmiotom.   

Dodany przepis art. 9mc, w celu wzmocnienia niezależności zarządcy, ustanawia wymóg 

odrębności prawnej zarządcy od przewoźników kolejowych, a w przypadku przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo także od innych podmiotów wchodzących w skład tego 

przedsiębiorstwa. 

Projektowane przepisy art. 9md-9mi wdrażają odpowiednie postanowienia dyrektywy 

2016/2370 ustanawiając szereg zakazów  dotyczących m.in. łączenia u zarządcy 

infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego określonych funkcji lub zajmowania 

stanowisk kierowniczych, otrzymywania wynagrodzeń i premii, zasad korzystania ze 

wspólnych systemów informatycznych i kwestii udostępniania informacji dotyczących 

funkcji podstawowych. Celem projektowanych rozwiązań jest zagwarantowanie niezależności 

zarządcy infrastruktury w wykonywaniu przez niego funkcji podstawowych.  

Projektowany art. 9mj wprowadza obowiązek niezwłocznego informowania o zaistniałych 

zakłóceniach w ruchu pociągów przewoźnika kolejowego którego to dotyczy, w celu 

zapewnienia transparentności działania zarządcy. 

Projektowane art. 9mk-9mq mają na celu zapewnienie przejrzystości finansowej zarządcy, a 

w szczególności przepływów i rozliczeń między nim a przewoźnikami lub innymi 

podmiotami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Zgodnie z art. 

9mk ust. 2 zarządca nie może wypłacić dywidend podmiotowi wchodzącemu w skład 
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przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, sprawującemu jednocześnie kontrolę nad tym 

zarządcą i przewoźnikiem kolejowym. Projektowany art. 9ml wprowadza zakaz wzajemnego 

udzielania pożyczek pomiędzy zarządcą a przewoźnikiem kolejowym.  

W art. 9mm reguluje zasady udzielania, wypłaty i obsługi pożyczek pomiędzy podmiotami 

wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.  

W art. 9mn określono warunki świadczenia usług przez podmiot wchodzący w skład 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo na rzecz zarządcy. Dodawany art. 9mo określa 

sposób prowadzenia rachunków zarządcy oraz innych podmiotów wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w tym dotyczących zadłużenia. 

Projektowany art. 9mp zobowiązuje zarządcę funkcjonującego w ramach przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo do prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej współpracy 

handlowej i powiązań kapitałowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład tego 

przedsiębiorstwa.  

Projektowany art. 9mq dopuszcza możliwość zawierania przez zarządcę z przewoźnikami 

umów o współpracy, mając na uwadze zapewnienie klientom przewoźnika korzyści, przy 

jednoczesnym zachowaniu zasady równego traktowania przewoźników.  

Zmiany wprowadzane w  art. 13 mają na celu rozszerzenie katalogu kompetencji Prezesa 

UTK, uwzględniając zmiany wprowadzane niniejszą ustawą w przepisach 

materialnoprawnych. Obejmują one m.in.: 

- uprawnienie do żądania od zarządcy informowania o braku zdolności przepustowej,  

- sprawowanie nadzoru nad negocjacjami, których przedmiotem są opłaty za dostęp do 

infrastruktury oraz zawieraniem i wykonywaniem umów o współpracy, 

- rozpatrywanie skarg dotyczących prowadzenia ruchu pociągów, planowanych i 

nieplanowanych prac odnowieniowych i utrzymaniowych oraz naruszenia przepisów 

dotyczących zapewnienia niezależności zarządcy. 

Projektowana zmiana art. 13 ust. 4a ma na celu uściślenie zakresu informacji, które są 

przedkładane organowi regulacyjnemu na jego żądanie w celu badania stosowania wymagań 

dotyczących rozdzielności rachunkowości. Projektowany ust. 4b rozszerza zakres uprawnień 

Prezesa UTK, o których mowa w powyżej omówionym ustępie, w stosunku do podmiotów 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Dodawany ust. 4c reguluje 

postepowanie w przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej.  

Projektowany przepis art. 15a ust. 5 wprowadza obowiązek współpracy pomiędzy Prezesem 

UTK i organem regulacyjnym z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu 
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wydania decyzji rozstrzygających daną sprawę, co ma zapewniać sprawność działania obu 

organów w sytuacji, kiedy niezbędne jest ich współdziałanie. 

Z kolei projektowane brzmienie art. 29 ust. 5, w ramach sprawowanego przez Prezesa UTK 

nadzoru nad zawieraniem umów o przydzielenie zdolności przepustowej oraz 

wykorzystaniem tej zdolności, daje możliwość modyfikacji planowanych przewozów 

pasażerów kolejami dużych prędkości.  

Zmiana brzmienia art. 29a ust. 2 wprowadzająca minimalny dostęp do infrastruktury 

kolejowej dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

urzeczywistnia otwarcie rynku przewozów kolejowych.  

Uchylenie w art. 29c ust. 2 jest związane ze zmianą brzmienia art. 29c ust. 3. Nowe brzmienie 

ust. 3 ma na celu dostosowanie treści prawa krajowego do przepisów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 

2012/34/UE, a konkretnie do uchylenia ust. 3 w art. 10 w dyrektywie 2012/34/UE, co oznacza 

rezygnację z określania głównego celu usługi i związanego z tym badania.  

Projektowane brzmienie ust. 3a wskazuje aktualne przepisy UE, które będą miały 

zastosowanie do procedury przeprowadzania przez Prezesa UTK badania mającego na celu 

ustalenie, czy planowane przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej zgodnie z art. 11 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE. Z kolei w ust. 3b wskazano 

przepisy UE, które mają zastosowanie powiadomień, w których aplikant planuje rozpoczęcie 

nowych przewozów kolejowych, złożonych w ramach postępowań w sprawie otwartego 

dostępu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie przewozów przed dniem 12 grudnia 2020 r. 

Dodanie w art. 29e ust. 1a, który określa, że wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej 

przez aplikanta, który jest stroną umowy ramowej składa się zgodnie z postanowienia  tej 

umowy, stanowi uzupełnienie wdrożenia dyrektywy 2012/34/UE do krajowego porządku 

prawnego.  

W art. 30 dodawane ust. 3a i 3b mają na celu z jednej strony premiowanie przewoźników, 

którzy w pełni i zgodnie ze złożonym wnioskiem wykorzystują przyznaną przepustowość, z 

drugiej strony, chronią przed przewoźnikami którzy blokują przepustowość i jej nie 

wykorzystują (zgodnie z art. 52 dyrektywy 2012/34/UE). 

Nowe brzmienie art. 30f ust. 3 wprowadza możliwość wypłaty rekompensaty przez 

przewoźnika kolejowego lub zarządcę nie tylko przewoźnikowi kolejowemu, ale również 

zarządcy.  

Projektowana zmiana art. 30f ust. 4 pkt 3 i dodanie pkt 4 i 5 ma na celu uzupełnienie 

szczegółowych postanowień tzw. planu wykonania, zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy 
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2012/34/UE, o możliwość nałożenia sankcji za działania zakłócające eksploatację sieci 

kolejowej oraz przyznania premii za osiągnięcie przez przewoźnika średniego rocznego 

poziomu wyników wyższego niż ustalony w ramach tego planu.  

Dodanie w art. 30h ust. 2a stanowi uzupełnienie przepisów dotyczących postępowania w 

przypadku wystąpienia zakłóceń, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny na 

infrastrukturze innych zarządców.  

W art. 31 uzupełniono przepisy dotyczące zawierania umów ramowych pomiędzy zarządcą i 

aplikantem. 

Zaproponowane w projekcie w art. 32 ust. 1a i 1b rozwiązanie nakłada na zarządcę 

obowiązek zapewnienia aplikantom współpracującym z zarządcą, jak również w 

uzasadnionych przypadkach przedstawicielom podmiotów lub organów korzystających z 

usług kolejowych, przedstawienia opinii dotyczących treści regulaminu sieci, które następnie 

zarządca zamieszcza na swojej stronie internetowej i przekazuje do wiadomości Prezesa 

UTK.  

Projektowane brzmienie art. 33 ust. 13a przewiduje - podczas opracowywania przez zarządcę 

projektu cennika – możliwość prowadzenia z aplikantami negocjacji dotyczących poziomu 

opłat.  

Doprecyzowanie brzmienia art. 34 w ust. 1b pkt 2, polegające na dodaniu słów „lub 

finansowych”, odpowiada wskazanej przez Komisję Europejską konieczności wprowadzenia 

korekty wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2015/34/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (art. 51 ust. 4 lit. b). 

Zmiana projektowana w art. 35a ust. 1 pkt 3 ma na celu uzupełnienie wdrożenia postanowień 

dyrektywy 2012/34/UE pozwalających zarządcy na wyłączenie stosowania przepisów 

dotyczących udostępniania infrastruktury kolejowej, odnośnie do infrastruktury do której 

Komisja Europejska podjęła decyzję, że może zostać uznana za niemającą strategicznego 

znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego. 

Nowe brzmienie art. 36a ust. 5 wskazuje, że jeżeli zarządzający podejmie decyzję o 

nieudostępnianiu obiektu wykorzystywanego do świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 

załącznika nr 2 do ustawy, w przypadku gdy przewoźnik wyrazi chęć skorzystania z obiektu, 

właściciel obiektu ma obowiązek ogłosić, że obiekt i jego obsługa przeznaczone są do 

wynajęcia lub dzierżawy. 

W art. 36a ust. 5a wprowadzono wyłączenie ze stosowania przepisu art. 36a ust.5.  
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W dodanym art. 36p uregulowano współpracę PLK S.A. z głównymi zarządcami 

infrastruktury w państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach Europejskiej sieci 

zarządców wdrażając tym samym art. 7f ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE. 

Zmiana w art. 38f ust. 1 dotyczy opracowania przez zarządcę planu biznesowego, w którym 

zawarte są również programy inwestycyjne.  

Dodany w art. 38f ust. 1a i 1b nakłada na zarządcę obowiązek zapewnienia współpracującym 

z nim aplikantom, jak również w uzasadnionych przypadkach przedstawicielom podmiotów 

lub organów korzystających z usług kolejowych, możliwość przedstawienia opinii, których 

zestawienie zarządca zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz przekazuje do 

wiadomości Prezesa UTK.  

Uchylenie art. 44 jest konsekwencją zmian w zakresie wyłączeń, o których mowa w art. 3 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

Przepis art. 46 ust. 4 pkt 4 wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących składania 

wniosku o udzielenie licencji, w szczególności spełnienia wymagań w zakresie dobrej 

reputacji. Powyższa zmiana oraz dodanie pkt 5 w ust. 4 stanowi wdrożenie art. 1 pkt 9 

dyrektywy 2016/2370. 

Projektowana zmiana w art. 46 ust. 6 pkt 1 poszerza katalog wymagań dotyczących 

wiarygodności finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o licencję, uzupełniając tym 

samym wdrożenie treści litery d i litery e Załącznika III dyrektywy 2012/34/UE. 

Zmiany wprowadzane w załączniku Nr 2 i załączniku nr 3 do ustawy stanowią uzupełnienie 

wdrożenia dyrektywy 2012/34/UE. 

 

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 

492) uchyla się w art. 15 ust. 6a i 6b. Zmiana wynika z opisanych wyżej zmian 

projektowanych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r.  o transporcie kolejowym polegających na 

dodaniu art. 9md, art. 9mg i art. 9mh. 

 

Zgodnie z tzw. zasadą dwóch terminów przyjętą uchwałą Nr 20 Rady Ministrów z 18 lutego 

2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów 

normatywnych (M.P. poz. 205)  projekty aktów prawnych zawierających przepisy określające 

warunki wykonywania działalności gospodarczej (projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń) 

wchodzą w życie co do zasady tylko dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Mając na 
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względzie, że projektowana ustawa wpływa na wykonywanie działalności gospodarczej przez 

podmioty rynku kolejowego planuje się, że ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 

2020 roku. W ocenie wnioskodawcy pozwala to na zachowanie vacatio legis wystarczającego 

dla wdrożenia przez adresatów projektowanych przepisów nowych regulacji, w tym 

dostosowania do nowych przepisów aktualnych regulaminów sieci, planów wykonania i 

planów biznesowych.  

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy zostanie udostępniony na stronach 

urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, z dniem 

przekazania go do uzgodnień międzyresortowych. Ponadto, stosownie do postanowień § 52 

uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy będzie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą skierowania 

projektu do uzgodnień i konsultacji publicznych. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 

ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Infrastruktury 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Marek Sabalski, p.o. Naczelnika Wydziału Legislacyjno-Prawnego, 

Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury, 

Marek.Sabalski@mi.gov.pl, 22 630 1997. 

 

Data sporządzenia 

2019-05-23 

 

Źródło:  

wdrożenie prawa unijnego  

 

Nr w Wykazie prac UC139 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem projektu jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w 

odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą 

kolejową. Termin wdrożenia ww. dyrektywy upłynął 25 grudnia 2018 r. 

Ponadto wdrożenie dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 str. 32) 

przez ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1923) i praktyka stosowania wdrożonej regulacji wskazała na pewien obszar problemowy, 

który wymaga interwencji prawodawczej uzupełniającej i modyfikującej obowiązujące przepisy.  

Nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu środkami pozalegislacyjnymi.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 710 i 730) mających na celu wykonanie ww. dyrektyw i wzmocnienie gwarancji 
niezależności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Projektowane zmiany dotyczą 
m.in.: 

 zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, 

 rozszerzenia uprawnień Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 

 sposobu ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu, 

 zawierania umów ramowych pomiędzy aplikantem a zarządcą infrastruktury kolejowej, 

 prowadzenia negocjacji cennika opracowywanego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, 

 zasad udostępniania infrastruktury usługowej, 

 elementów planu biznesowego opracowywanego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, 

 zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, 

 przejrzystości rozliczeń między zarządcami a przewoźnikami. 

Ponadto projektowana ustawa uchyla ust.6a i 6b w art. 15 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ‘Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 

2019 r. poz. 492) 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

mailto:Marek.Sabalski@mi.gov.pl
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Każdy kraj członkowski ma swobodę w ustalaniu zasad udostępniania infrastruktury kolejowej ograniczoną 

regulacjami zawartymi w prawie UE. Państwa członkowskie w różny sposób wdrażają przepisy dyrektywy 

2016/2370. Aktualnie 16 państw UE zadeklarowało wdrożenie ww. dyrektywy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

zarządcy infrastruktury 13 Urząd Transportu Kolejowego konieczność 

dostosowania struktury 

organizacyjnej, statutu 

regulaminów sieci i 

planów biznesowych 

Przewoźnicy kolejowi 111 UTK zmiany dot. powiązań 

ekonomicznych i 

organizacyjnych z 

zarządcami infrastruktury 

kolejowej 

Grupa PKP S.A. 1 MI zmiany dot. relacji 

handlowych i 

ekonomicznych między 

podmiotami grupy 

Prezes Urzędu Transportu 

Kolejowego 

1 MI rozszerzenie kompetencji 

organu regulacyjnego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy zostanie skierowany do zarządców infrastruktury, przewoźników pasażerskich i towarowych oraz 

największych organizacji skupiających podmioty rynku kolejowego, w tym: Izby Gospodarczej Transportu 

Lądowego, Railway Business Forum, Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A, PKP S.A., PKP CARGO S.A., CARGOTOR sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście Sp. z o.o., PKP linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ 

Solidarność, Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”, Warszawska Kolej 

Dojazdowa sp. z o.o.  

Ponadto projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania Prezesa UTK, Prezesa UOKiK i Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Z chwilą skierowania projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania 

zostanie on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łączni

e (0-

10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

 

- 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowana regulacja nie wywoła zmian w zakresie wydatków i dochodów budżetu 

państwa. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łączn

ie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z  

2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Ustawa wprowadza uregulowania ograniczające wzajemny wpływ  

zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych na 

podejmowanie decyzji w związku z prowadzoną działalnością, w 

szczególności w zakresie funkcji podstawowych zarządcy, co może 

prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w strukturze 

organizacyjnej zarządców i przewoźników. 

Zmiany przepisów dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej  

oraz finansowania transportu kolejowego będą wymagały aktualizacji 

wymaganych przepisami ustawy regulaminów i planów. 

 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

j.w. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Przepisy projektu nie będą miały wpływu na sytuację społeczną rodziny, 

a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projekt jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

Projekt nie nakłada na przedsiębiorców nowych obowiązków administracyjnych, o których 

mowa w art.  68 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

X nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

X tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Ustawa wpłynie na działalność zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt wprowadza ograniczenia w zatrudnianiu przez przewoźników osób, które u zarządców infrastruktury kolejowej 

miały wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie funkcji podstawowych. 
 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Akt prawny wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. ponieważ zawiera przepisy dotyczące wykonywania działalności 

gospodarczej. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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