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Od	redakcji

Drodzy	Czytelnicy

Z dniem 1 października 2014 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) 
– działające w latach 2007–2014 w formule grupy badawczej (zob. www.cars.wz.uw.edu.pl) – zo-
stało przekształcone w odrębną jednostkę organizacyjną Wydziału Zarządzania UW o charakte-
rze naukowo-badawczym, zajmującą się ekonomią i prawem ochrony konkurencji oraz regulacji 
sektorowych, wpisaną do struktury organizacyjnej Wydziału, podległą bezpośrednio Dziekanowi, 
uprawnioną do zatrudniania pracowników naukowo-badawczych i naukowo-technicznych oraz 
pokrywania związanych z tym kosztów ze środków budżetowych lub pozabudżetowych. 

W nowej formule CARS będzie kontynuować, a także rozszerzać swoją działalność w sferze 
badań naukowych. Centrum będzie występować o granty krajowe i międzynarodowe, świadczyć 
usługi doradcze w formie ekspertyz dostępnych publicznie, organizować konferencje naukowe, 
warsztaty i debaty z udziałem gości z kraju i zagranicy, prowadzić Otwarte Seminarium Doktoranckie, 
patronować studiom podyplomowym (www.aris.wz.uw.edu.pl) oraz szkolić kadry urzędów pub-
licznych i przedsiębiorców, w tym w formie Szkoły Ekonomii dla Prawników, a także wspomagać 
kształcenie studentów w zakresie ekonomii, zarządzania i prawa. Wszystko to będzie następowało 
w coraz ściślejszym związku i we współpracy z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi 
oraz z organami regulacyjnymi (UOKiK, URE, UKE, UTK).

Publikacja książek i periodyków naukowych jest i będzie mocną stroną działalności CARS. 
Dalej będziemy wydawać międzynarodowy periodyk pn. Yearbook of Antitrust and Regulatory 
Studies (zob. www.yars.wz.uw.edu.pl), który staje się „okrętem flagowym” sieci naukowej CRANE 
(Competition Law and Regulation. Academic Network. East), skupiającej instytucje i osoby 
z państw „nowej Europy” – od Bałtyku, przez Grupę Wyszehradzką i Bałkany, po aspirujące do 
Unii Europejskiej Ukrainę, Gruzję i Mołdowę. 

Wydawany od 2012 r. periodyk pn. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 
(zob. www.ikar.wz.uw.edu.pl) już dzisiaj cieszy się uznaniem swoich Czytelników – pracowników 
naukowych, doktorantów i studentów, ale także sędziów i aplikantów sądowych, pracowników 
urzędów i przedsiębiorstw publicznych, menedżerów firm prywatnych, przedstawicieli samorzą-
dów gospodarczych i zawodowych, profesjonalnych prawników i konsultantów ekonomicznych. 
Kierowane przez nich do redakcji iKAR-a uwagi i sugestie oraz nasze własne przemyślenia po-
zwalają na doskonalenie formuły edytorskiej naszego czasopisma oraz podnoszenie jakości jego 
zawartości. Ta zależy oczywiście w największym stopniu od naszych Autorów. Umożliwi nam to 
publikowanie w każdym numerze około 5–6 artykułów (recenzowanych), które spowodują, że już 
w swej pierwszej ewaluacji ministerialnej (w 2015 r.) iKAR zdobędzie wysoką punktację. Chcemy, 
aby także inne teksty iKAR-a, takie jak przeglądy prawa i orzecznictwa, piśmiennictwa oraz życia 
naukowego i profesjonalnego miały wysoki poziom merytoryczny i były coraz bardziej użyteczne 
dla naszych Czytelników.
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Postanowiliśmy, że corocznie (od 2015 r.) będziemy wydawać regularnie osiem numerów 
iKAR-a (w latach 2012–2014 było ich od sześciu do dziewięciu). Nowością formuły edytorskiej 
iKAR-a będzie ukazywanie się naszego periodyku dwóch seriach po cztery numery – w „Serii 
Antymonopolowej” i „Serii Regulacyjnej”. W „Serii Antymonopolowej” w dalszym ciągu publikowane 
będą artykuły i inne teksty dotyczące ekonomicznych i prawnych problemów ochrony konkurencji, 
ochrony konsumentów oraz pomocy publicznej. W „Serii Regulacyjnej” zamieszczać będziemy 
artykuły i inne teksty z zakresu regulacji transportowej (głównie transportu kolejowego i lotniczego), 
regulacji energetycznej (w sferze elektroenergetyki, gazownictwa i energetyki cieplnej), regulacji 
łączności i mediów elektronicznych (głównie regulacji telekomunikacji i Internetu). Chcielibyśmy 
także jeden numer rocznie poświęcić regulacji finansowej (w sektorze bankowości, ubezpieczeń 
i obrotu papierami wartościowymi).

W dalszym ciągu iKAR pozostanie periodykiem dostępnym online. Cyklicznie (co około 
7 tygodni) Czytelnik znajdzie nowy numer na specjalnej stronie internetowej www.ikar.wz.uw.
edu.pl Wszystkie opublikowane wcześniej numery będą w dalszym ciągu dostępne z podstrony 
„Archiwum”. W roku 2015 będziemy jeszcze drukowali kilkadziesiąt egzemplarzy iKAR-a w wersji 
papierowej, przeznaczonej jednak głównie do bibliotek szkół wyższych i innych instytucji nauko-
wych, zaprzyjaźnionych placówek naukowo-badawczych oraz urzędów regulacyjnych, z którymi 
mamy podpisane porozumienia o współpracy. 

Wszystkich dotychczasowych i przyszłych Czytelników iKAR-a zachęcamy gorąco nie tyl-
ko do studiowania publikowanych w nim tekstów, lecz także do powierzania nam do publikacji 
w iKAR-ze (lub w YARS-ie) artykułów lub innych tekstów. Gwarantujemy wysoką jakość i szybkość 
publikacji, a także pewność, że dotrą do wszystkich zainteresowanych. 

	Dr	hab.	Anna	Fornalczyk		 Prof.	dr	hab.	Tadeusz	Skoczny		 Prof.	dr	hab.	Stanisław	Piątek	
 Z-ca Red. Naczelnego  Redaktor Naczelny  Z-ca Red. Naczelnego
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Od	redaktorów	prowadzących

Oddajemy do rąk Państwa trzeci już numer iKAR-a w całości poświęcony regulacji sektora 
transportu kolejowego. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że inicjatywa ta spotkała się z ożywionym 
zainteresowaniem zarówno ze strony przedstawicieli doktryny publicznego prawa gospodarczego, 
ekonomii, jak i praktyków, którzy na co dzień zajmują się stosowaniem prawa regulacji sektorowej.

W bieżącym numerze chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na szeroki wachlarz zagadnień 
poruszonych w prezentowanych opracowaniach i obrazujący wielopłaszczyznowość regulacji praw-
nej odnoszącej się do funkcjonowania sektora transportu kolejowego. W tym kontekście szczegól-
nie cieszy fakt, że wśród grona Autorów niniejszego numeru znaleźli się nie tylko przedstawiciele 
nauki i praktyki prawa, lecz także ekonomiści oraz przedstawiciele nauk historycznoprawnych.

Numer otwiera tekst autorstwa Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podsumowujący dzia-
łania regulacyjne podejmowane przez kolejowy organ regulacyjny w latach 2011–2014. Swoisty 
pendant dla wspomnianego tekstu stanowi opracowanie J. Pieriegud o ewolucji roli i funkcji regu-
latorów w transporcie kolejowym. W obecnym numerze szeroko poruszone zostały kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem transportu kolejowego: tekst Tomasza Chudzińskiego omawia aktualne 
procedury w zakresie dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, natomiast tekst Filipa 
Dopierały porusza problematykę obowiązku utrzymania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii 
kolejowych. Problematyka publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej, o dużej 
doniosłości w kontekście unijnych reguł udzielania pomocy publicznej, została także poruszona 
w opracowaniu Stefana Jareckiego. Z kolei Marcin Ryndziewicz podejmuje próbę oceny wybranych 
zapisów wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego pod 
względem możliwości skutecznego kształtowania oferty przewozowej w transporcie kolejowym. 
Część zawierającą artykuły naukowe zamyka wreszcie tekst Magdaleny Wilczek-Karczewskiej, 
przedstawiający rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym.

Wskazane powyżej teksty uzupełniają kolejne opracowania zawarte w dziale „Przegląd prawa 
i orzecznictwa”, Andrzej Gola prezentuje wyniki wdrażania dyrektyw kolejowych w państwach człon-
kowskich UE, a w szczególności w Niemczech. Pozostali Autorzy dokonują omówienia wyroków 
sądów krajowych – NSA, WSA w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie – koncentrujące 
się na takich zagadnieniach, jak zakres obowiązków informacyjnych przewoźników kolejowych 
dotyczących usług świadczonych w pociągu oraz możliwości przesiadek na poszczególnych sta-
cjach na trasie pociągu (Magdalena Mitas); forma i prawne wymogi wobec sprawowanego przez 
Prezesa UTK nadzoru przestrzegania przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisów i reali-
zacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa (Tomasz Godlewski); uprawnienia Prezesa 
UTK w zakresie nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej (Marcin 
Trela) czy naruszenie obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów (Monika 
Floriańczyk-Kardas). W wymiarze unijnym Anna Piszcz dokonała krótkiej analizy decyzji Komisji 
Europejskiej w sprawie Deutsche Bahn I/II/III.

Wzrost zainteresowania problematyką regulacji w sektorze transportu kolejowego w ostatnim 
czasie zaowocował organizacją kolejnej już ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej tej 
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problematyce, z której sprawozdanie przygotowali Jan Gola i Wojciech Szydło. Na zakończenie 
numeru prezentujemy wreszcie przygotowaną przez Łukasza Gołębia bibliografię prawa trans-
portu kolejowego w Polsce.

Tak jak w przypadku poprzednich numerów poświęconych problematyce transportu kolejo-
wego, redaktorzy prowadzący chcieliby serdecznie podziękować wszystkim Autorom opracowań 
opublikowanych w niniejszym numerze iKAR-a. Mamy nadzieję, że opracowania te przyczynią się 
do zwiększenia zainteresowania przedstawicieli m.in. polskiej doktryny publicznego prawa gospo-
darczego prawem regulacji sektora transportu kolejowego. W sposób szczególny chcielibyśmy 
podziękować także wszystkim Recenzentom, których bezinteresowny trud i gotowość sporządzania 
szczegółowych i wyczerpujących recenzji zawierających liczne opinie i sugestie dotyczące treści 
prezentowanych opracowań wpłynęły bez wątpienia na wysoki poziom merytoryczny numeru.

Na sam koniec podziękowania należą się także wszystkim osobom, które pozytywnie odpowie-
działy, niekiedy już po raz trzeci, na skierowane do całego środowiska zaproszenie do współpracy 
przy tworzeniu tego unikatowego projektu, jakim jest zamysł cyklicznego wydawania specjalnego 
numeru czasopisma naukowego w całości poświęconego wyłącznie kwestiom szeroko rozumianej 
regulacji sektora transportu kolejowego.

Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.

Dr	Michał	Będkowski-Kozioł	LL.M.Eur.Int.	
Mgr	Łukasz	Gołąb	

Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 
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Krzysztof Dyl*

Działania	regulacyjne	Prezesa	Urzędu	Transportu	
Kolejowego	w	latach	2011–2014
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I.	Wstęp
Od 2011 r., w ślad za wprowadzanymi regulacjami UE, nastąpiły zmiany przepisów, przede 

wszystkim ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym1 (dalej: utk), które skutkowały 
wyposażeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) w kompetencje 
umożliwiające mu prorynkowe wypełnianie obowiązków regulatora transportu kolejowego i wzmoc-
niły jego pozycję w tym obszarze. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie nowych uprawnień koncen-
trujących się w głównej mierze na objęciu przez niego szerszym nadzorem procesu zawierania 
przez przewoźników kolejowych z zarządcą infrastruktury kolejowej umów o udostepnienie in-
frastruktury kolejowej. Zmiana ustawy wprowadziła także szerszą kontrolę rynku przewozu osób 
w zakresie świadczenia usług publicznych. Przejawia się to w opiniowaniu przez Prezesa UTK 
umów o świadczenie usług publicznych i planów transportowych opracowywanych przez organi-
zatorów publicznego transportu zbiorowego oraz kontrolą przewozów komercyjnych, realizowaną 
w ramach wydawania decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej.

W okresie będącym przedmiotem niniejszego opracowania nastąpiła też zmiana podejścia 
Prezesa UTK do realizowanych przez niego ustawowych zadań. Naczelną zasadą stała się 
absolutna transparentność działań podejmowanych przez Prezesa UTK. Ważnym elementem 
funkcjonowania regulatora stał się również efekt edukacyjny w odniesieniu do podmiotów rynku 
kolejowego i pasażerów w zakresie przysługujących im praw. Jednocześnie Prezes UTK zinten-
syfikował działania nadzorcze nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym. 

* Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; e-mail: prezes@utk.gov.pl
1 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.).
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Brał także czynny udział w działaniach legislacyjnych, prowadzonych zgodnie z prawem UE przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Europejską przy współudziale regulatorów 
rynku kolejowego z innych państw UE. 

Na uwagę zasługuje, że w omawianym okresie, w oparciu o art. 13 ust. 6 utk., zostało wyda-
nych wiele decyzji stwierdzających naruszenie przez podmioty funkcjonujące na rynku transportu 
kolejowego przepisów z zakresu kolejnictwa. Rozstrzygnięcia zawarte w decyzjach administra-
cyjnych, wydawane opinie, a także stanowiska Prezesa UTK znajdujące się w uzasadnieniach, 
przyczyniały się do niwelowania wielu niekorzystnych dla rynku zjawisk.

Na podkreślenie zasługuje także fakt zintensyfikowania współpracy Prezesa UTK z orga-
nami i organizacjami międzynarodowymi, funkcjonującymi w ramach UE i poza nią. Ważnym 
przykładem może być m.in. podpisanie w 2012 r. przez Prezesa UTK porozumienia w sprawie 
przystąpienia urzędu do Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG RAIL), która 
służy jako niezależne forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi stro-
nami. Jest to tym bardziej istotne, że działania podejmowane przez IRG RAIL przyczyniają się do 
spójnego wprowadzania wymagań regulacyjnych w Europie, rozwijania i promowania dobrych 
praktyk dotyczących regulacji rynku kolejowego, a w konsekwencji budowania konkurencyjnego, 
europejskiego rynku kolejowego. 

II.	Decyzje	dotyczące	regulacji	rynku	 
i	stwierdzające	naruszenia	przepisów	z zakresu	kolejnictwa

Prezesowi UTK w art. 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 utk zostały przyznane kompetencje do sprawowania 
nadzoru nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu do infrastruktury kolejowej, nad równo-
prawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych, w szczególności 
dotyczących rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras pociągów i naliczania opłat, a także 
nad poprawnością ustalania przez zarządcę infrastruktury opłat podstawowych za korzystanie 
z infrastruktury kolejowej i opłat za świadczenie usług dodatkowych. W celu realizacji tych upraw-
nień Prezes UTK może prowadzić postępowania nadzorcze, w których badane jest przestrzega-
nie przepisów i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa (art. 13 ust. 4 utk). Jeśli 
w wyniku kontroli Prezes UTK stwierdzi naruszenie przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu 
kolejnictwa wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości. 

Do Prezesa UTK wpływa coraz więcej pism, skarg i wniosków przewoźników kolejowych oraz 
organizacji społecznych, co może świadczyć o większej świadomości obowiązujących przepisów 
i ciągle rosnącym zaufaniu do organu administracji publicznej, jakim jest Prezes UTK. Każdy taki 
sygnał jest przedmiotem dogłębnej analizy i stanowi ważną informację, dzięki której możliwe jest 
zbadanie czy zaistniała sytuacja nie wymaga ingerencji Prezesa UTK w celu zapobieżenia lub 
usunięcia skutków niekorzystnych dla podmiotów rynku kolejowego.

Do rozpatrzenia skarg i wniosków przewoźników kolejowych zastosowanie mają przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego2. Prezes UTK w ramach przysługujących mu kompe-
tencji prowadzi właściwe postępowanie administracyjne na wniosek lub z urzędu.

Skutkiem decyzji kończących „postępowania regulacyjne”, wydanych w omawianym okresie, 
było wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., w opracowywanym 
2 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
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przez niego regulaminie, informacji o metodzie ustalania opłat. Zamieszczenie tych informacji 
było ważne dla przewoźników, którzy w ocenie Prezesa UTK powinni mieć możliwość otrzyma-
nia wiedzy, w jaki sposób ustalane są ponoszone przez nich opłaty. Ponadto, wskutek zastrze-
żeń Prezesa UTK zawartych w decyzjach zarządca zmienił metodologię ustalania stawek opłat 
podstawowych za dostęp do infrastruktury kolejowej, a także zaktualizował i obniżył kategorie 
dla niektórych odcinków linii kolejowych. Dzięki decyzjom Prezesa UTK wprowadzona została 
także zmiana zapisów regulaminu dotycząca konsultacji z przewoźnikami nie tylko treści samego 
regulaminu, lecz także zmian wprowadzanych do niego, o których przewoźnicy byli dotychczas 
informowani po fakcie. Dzięki temu przewoźnicy mogą obecnie wypowiadać się na temat pro-
pozycji zmian w regulaminie przed ich wejściem w życie. Jest to szczególnie ważne ze względu 
na zmiany wprowadzające nowe obowiązki dla przewoźników kolejowych oraz ograniczenia ich 
praw w stosunku do pierwotnej wersji regulaminu. Jednocześnie Prezes UTK wskazał, że zmia-
ny w regulaminie nie mogą być wprowadzane z dnia na dzień, lecz z większym wyprzedzeniem, 
umożliwiającym przewoźnikom zapoznanie się z nimi. Zostało to potwierdzone przez zarządcę 
odpowiednimi zapisami w regulaminie. Poza tym na skutek stwierdzenia nieprawidłowości przez 
Prezesa UTK w decyzjach regulacyjnych, zarządca wprowadził do regulaminu i instrukcji informa-
cje o zasadach opracowywania i obowiązywania zastępczych rozkładów jazdy, wprowadzanych 
na skutek prac remontowo-modernizacyjnych. Istotne dla prokonkurencyjnych zmian na rynku 
transportu kolejowego było doprowadzenie w wyniku działań Prezesa UTK do zmiany przez 
zarządcę regulaminu, w zakresie składania wniosków o przydzielenie tras pociągów zarówno 
w rocznym, jak i w indywidualnym rozkładzie jazdy, w szczególności dla przewoźników rozpo-
czynających działalność przewozową w trakcie obowiązującego rozkładu jazdy. Również istotne 
było umożliwienie zmiany masy brutto pociągu w stosunku do złożonych wcześniej wniosków, 
co usprawnia prowadzenie działalności przewoźnikom i umożliwia szybką reakcję na potrzeby  
przewozowe.

Na podkreślenie zasługują również działania Prezesa UTK wobec spółek Grupy PKP CARGO 
Logistics. Wydanie decyzji w stosunku do przewoźnika kolejowego pełniącego jednocześnie 
funkcję zarządcy infrastruktury kolejowej, znacznie przyśpieszyło wyzbywanie się przez ten 
podmiot infrastruktury kolejowej będącej w jego zarządzie. Pełnienie funkcji zarządcy infrastruk-
tury przy jednoczesnym wykonywaniu na niej przewozów kolejowych wzbudzało uzasadnione 
wątpliwości, co do możliwości zapewnienia innym przewoźnikom kolejowym korzystającym lub 
pragnącym korzystać z tej infrastruktury równego i niedyskryminującego dostępu. Problem ten od 
wielu lat był bolączką rynku kolejowego transportu towarowego. Decyzja wydana przez Prezesa 
UTK przyczyniła się do jego szybszego i pozytywnego rozwiązania. Ma to duże znaczenie, 
zwłaszcza w przypadku uzyskania dostępu do kluczowej infrastruktury kolejowej na wschodniej  
granicy Polski. 

Jednocześnie należy podkreślić, że działania Prezesa UTK w obszarze regulacji rynku kole-
jowego nie koncentrowały się wyłącznie na prowadzeniu postępowań administracyjnych, kończą-
cych się wydawaniem decyzji stwierdzających naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa. Prezes 
UTK dodatkowo w drodze wystąpień do podmiotów z sektora transportu kolejowego, spotkań oraz 
informacji zamieszczanych na stronach internetowych UTK starał się rozwiązywać zgłaszane 
przez te podmioty problemy, reagować na zaobserwowane nieprawidłowości, przedstawiać swoją 
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wykładnię przepisów mogących w praktyce budzić wiele wątpliwości. Dotyczyły one zwłaszcza 
obowiązków i uprawnień zarządcy infrastruktury kolejowej.

III.	Nadzór	nad	zawieraniem	umów	 
o	udostępnienie	infrastruktury	kolejowej

Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z przydzielonych mu w rozkładzie jazdy 
tras pociągów na podstawie zawartej z zarządcą infrastruktury umowy o udostępnienie infrastruk-
tury kolejowej. Wobec quasi-monopolistycznej pozycji największego zarządcy infrastruktury kole-
jowej w Polsce, jakim jest PKP PLK S.A., pozycja przewoźnika kolejowego w negocjacjach takiej 
umowy jest słaba i do czasu zmian wprowadzonych w ustawie o transporcie kolejowym musiał 
się on godzić na niekorzystne dla siebie zapisy. Obecnie, dzięki nadanym Prezesowi UTK kompe-
tencjom, może on ingerować w ten proces, mając na celu doprowadzenie ostatecznie do sytuacji, 
w której zapisy umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej będą możliwie najkorzystniejsze 
dla rynku przewozów kolejowych i jego rozwoju. Wzmocnienie pozycji przewoźnika kolejowego 
w negocjacjach takiej umowy, to nie tyle bezpośrednio obrona jego interesów. Oznacza to stanie 
na straży interesów beneficjentów świadczonych przez niego usług. 

Działania regulacyjne Prezesa UTK w tym obszarze obejmują wiele ważnych, choć nie-
rzadko bardzo szczegółowych rozstrzygnięć. Na szczególną uwagę zasługują jednak te, które 
mają podstawowe znaczenie dla jak najsprawniejszego funkcjonowania kolejowych przewozów 
pasażerskich i towarowych. Na pierwszym miejscu należy wymienić tutaj działania mające dopro-
wadzić do sytuacji, w której umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej są zawierane przed 
wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy. W tym celu Prezes UTK wykorzystuje uprawnienie do 
nadzoru nad procesem ich negocjowania, w tym prawo do wyznaczenia terminu ich zakończenia. 
Niezmiernie ważnym narzędziem w tym zakresie jest kompetencja do wydania decyzji zastępują-
cej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej w przypadku, gdyby umowa taka nie została 
zawarta na czas. Rozstrzygnięcia sądów potwierdziły prawo Prezesa UTK do uregulowania taką 
decyzją także kwestii, które nie były przedmiotem sporu pomiędzy stronami. Istotnym elementem 
jest także wprowadzanie do decyzji zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejo-
wej, a w ślad za tym zawieranych później samych umów, nowych zapisów mających zapewnić 
właściwe funkcjonowanie rynku transportu kolejowego oraz równoprawne traktowanie przez 
zarządcę wszystkich przewoźników kolejowych. Jednym z ważniejszych uregulowań było w tym 
obszarze uznanie przez Prezesa UTK, że regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania 
z nich przez przewoźników kolejowych wydawany przez zarządcę infrastruktury, stanowi wzorzec 
umowy w rozumieniu art. 384–385 kodeksu cywilnego3. 

Kamieniem milowym w prorynkowym regulowaniu transportu kolejowego w Polsce było uznanie, 
że przewoźnikom kolejowym należą się rekompensaty w związku z utrudnieniami występującymi 
na sieci kolejowej, spowodowanymi znaczną skalą prac remontowo-modernizacyjnych. W ramach 
systemu rekompensat wprowadzone zostały m.in. rekompensaty za odwołanie przez zarządcę 
pociągów, zmodyfikowano zasady naliczania opłat za przewozy realizowane trasą okrężną oraz 
finansowania przez zarządcę komunikacji zastępczej. Na uwagę zasługuje stanowisko Prezesa 
UTK, że system rozliczeń z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów (opóźnień 
3 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
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pociągów) powinien być obligatoryjny, wobec czego od rozkładu jazdy pociągów 2012/2013 do 
systemu dołączyli prawie wszyscy przewoźnicy towarowi. Zatem w przypadku opóźnień pociągów, 
zarządca lub przewoźnik winny opóźnienia obciążany jest karami. Wcześniej obowiązywał system 
dobrowolny. Jednocześnie Prezes UTK, na podstawie informacji zebranych od przewoźników 
kolejowych, obliczył i wprowadził jednakową dla wszystkich przewoźników stawkę kary w wyso-
kości 6 zł za minutę opóźnienia. Dodatkowo w decyzjach zastępujących umowy wprowadzone 
zostały zapisy o możliwości dochodzenia przez strony prawa do odszkodowania – w granicach 
określonych w art. 361 § 2 k.c. – przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar za nienależytą 
realizację rozkładu jazdy pociągów, m.in. z uwagi na możliwość roszczeń pasażerów do odszko-
dowania z tytułu znacznego opóźnienia pociągu (w tym na podstawie zapisów rozporządzania 
1371/20074).

Ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia ochrony interesów przewoźników kolejowych 
i zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi pasażerów, było w decyzjach zastępujących umowy 
nałożenie na zarządcę obowiązku opracowania i wdrożenia standardów utrzymania międzytorzy 
i peronów, jak również rozszerzenie katalogu kar za utrzymanie czystości i porządku na pero-
nach oraz międzytorzach oraz za nieprawidłowości związane z wygłaszaniem i wyświetlaniem 
komunikatów dotyczących rozkładu jazdy pociągów. Ponadto zarządca został zobowiązany do 
uzupełnienia załącznika nr 5 do Regulaminu (dotyczącego harmonogramu zamknięć torowych 
planowanych do wykonania w danym rozkładzie jazdy) w zakresie określenia wpływu planowanych 
zamknięć torowych na korzystanie z infrastruktury kolejowej. Miało to na celu podanie szczegó-
łowych informacji o planach inwestycyjnych, co jest niezbędne dla planowania działalności przez 
przewoźników. Dodatkowo zarządca został zobowiązany do przekazywania przewoźnikowi jed-
nego, prawidłowo przygotowanego zastępczego rozkładu jazdy dla każdego pociągu, a nie jak 
wcześniej w częściach. 

Ważnym uregulowaniem w decyzjach zastępujących umowy było też zobowiązanie zarządcy 
infrastruktury do aktualizacji w trakcie obowiązywania rozkładu jazdy kategorii odcinków kolejo-
wych w przypadku obniżenia dopuszczalnej prędkości technicznej. Dzięki podjętym działaniom, 
zarządca wprowadził zapisy w projektach umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej na roz-
kład jazdy 2014/2015 o aktualizacji kategorii w terminach rozpoczęcia obowiązywania zmienionej 
organizacji ruchu.

Jednym z istotnych elementów świadczących o pozytywnej zmianie wizerunku organu, jakim 
jest Prezes UTK, jest fakt, że strony decyzji zastępujących umowy o udostepnienie infrastruktury 
kolejowej zaczęły szeroko korzystać z przysługującego im prawa do wniesienia do SOKiK odwo-
łania od skierowanych do nich decyzji Prezesa UTK. Zarządca infrastruktury kolejowej zaskarżył 
wszystkie wydane dotychczas przez Prezesa UTK decyzje zastępujące umowę (24 decyzje). 
Natomiast przewoźnicy kolejowi wnieśli łącznie 12 odwołań od decyzji, których byli adresatami. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich sprawach dotyczących odwołań zarządcy in-
frastruktury od decyzji Prezesa UTK zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejo-
wej, które zostały do tej pory rozstrzygnięte przez SOKiK oraz SA w Warszawie, Sądy te poparły 
prawidłowość i zgodność z przepisami prawa regulacji zawartych w decyzjach Prezesa UTK. 

4 Rozporządzanie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym 
(Dz. Urz. UE 2007 L 315/14).
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IV.	Otwarty	dostęp
W 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy o transporcie kolejowym, wprowadzające do pol-

skiego systemu prawnego tzw. otwarty dostęp. Jest on sposobem regulacji dostępu do infra-
struktury kolejowej przewoźników świadczących usługi transportu osób, które nie są przewozami 
o charakterze użyteczności publicznej. Decyzję w sprawie przyznania otwartego dostępu wydaje 
Prezes UTK na wniosek przewoźnika kolejowego. Art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym5 (dalej: uoptz) wprowadził do 31 grudnia 2016 r. okres przejściowy, w którym przewoźnicy 
prowadzący działalność regularnego przewozu osób mogą ją nadal wykonywać na podstawie 
posiadanych uprawnień. Pomimo że okres przejściowy zwalnia przewoźników kolejowych z obo-
wiązku uzyskania decyzji Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu do końca 2016 r., do 
tej pory wpłynęło już kilkanaście wniosków o jej wydanie. Część z nich została wycofana przez 
wnioskodawców, a na część Prezes UTK wydał pierwsze decyzje w sprawie przyznania otwartego 
dostępu, obejmujące przewozy kolejowe osób na kilku liniach komunikacyjnych.

Po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów Prezes UTK opracował sposób procedowania 
wniosków o przyznanie otwartego dostępu. Obejmuje on zakres i metodę prowadzenia analizy, 
o której mowa w przepisach utk, zagadnienia dotyczące sposobu, w jaki powinny być przedsta-
wione informacje we wniosku, sposób gromadzenia materiału dowodowego, w tym informacji od 
stron umów o świadczenie usług publicznych. Ponadto odbyły się spotkania z organizatorami 
publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikami kolejowymi, w trakcie których przedsta-
wiono stanowisko Prezesa UTK dotyczące sposobu procedowania wniosków oraz znaczenie de-
cyzji o przyznaniu otwartego dostępu w procesie alokacji przepustowości infrastruktury kolejowej.

Pomimo, że okres przejściowy zwalnia przewoźników kolejowych z obowiązku uzyskania 
decyzji Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu do końca 2016 r., do tej pory wpłynęło 
już kilkanaście wniosków o jej wydanie. Część z nich została wycofana przez wnioskodawców. 
W pozostałych przypadkach Prezes UTK wydał decyzje przyznające otwarty dostęp na 7 tras (linii 
komunikacyjnych) zgodnie z wnioskami.

V.	Opiniowanie	projektów	umów	o	świadczenie	usług	publicznych	
i planów	transportowych

W ramach nadzoru nad funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, Prezes UTK 
realizuje obowiązki związane z opiniowaniem projektów planów zrównoważonego rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego (dalej: planów transportowych) oraz projektów umów o świadczenie 
usług publicznych. Na podstawie art. 28 pa utk Prezes UTK zaopiniował dotychczas projekt planu 
transportowego opracowany przez ministra właściwego do spraw transportu oraz trzynaście pro-
jektów opracowanych przez samorządy wojewódzkie. Rozpoczęcie procesu opiniowania projektów 
wojewódzkich planów transportowych było uzależnione od ich przekazywania przez właściwych 
organizatorów. W przekazywanych projektach planów transportowych Prezes UTK zwracał szcze-
gólną uwagę na ich poprawność pod kątem przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego6. Analizowana była 

5 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 ze zm.).
6 Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z 25.05.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (Dz. U. Nr 117, poz. 684).
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również zgodność z dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w tym z planami zagospoda-
rowania przestrzennego oraz z krajowym planem transportowym. Wydawane przez Prezesa UTK 
opinie zawierały ocenę adekwatności proponowanych zapisów do wybranych definicji z dziedziny 
publicznego transportu kolejowego, a także ocenę zgodności postanowień projektów z przepisa-
mi w zakresie funkcjonowania informacji pasażerskiej oraz dostosowywania systemu transpor-
towego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności do poruszania się. 
Prezes UTK zwracał również uwagę czy forma zapisów zawartych w przekazywanych projektach 
planów transportowych ma charakter normy prawnej (zgodnie z art. 9 ust. 3 uptz uchwalony plan 
transportowy stanowi akt prawa miejscowego), umożliwiającej w przyszłości jednoznaczną ich 
interpretację przy zawieraniu umów o świadczenie usług publicznych. Uchwalone przez odpo-
wiednie organy plany transportowe, zgodnie z art. 28p utk, stają się podstawą do zawierania 
umów o świadczenie usług publicznych. Wykonując obowiązki wynikające z art. 28pb utk, Prezes 
UTK zaopiniował dotychczas łącznie dwanaście projektów umów przekazanych przez sześć 
województw. Mankamentem tych dokumentów była ich robocza forma, niejednokrotnie uniemoż-
liwiająca jednoznaczne rozstrzygnięcie w sprawie spójności z planami transportowymi. Prezes 
UTK zwracał więc uwagę na potrzebę stosowania w projektach umów takich zapisów, które już 
na początkowym etapie postępowania o udzielenie zamówienia będą gwarantowały ich zgodność 
z planami transportowymi oraz z wymogami zawartymi w art. 25 ust. 3 utk. 

Prezes UTK w ramach monitorowania rynku i korzystając z obowiązku przekazywania mu 
przez organizatorów publicznego transportu kolejowego zawartych umów o świadczenie usług 
publicznych, rozpoczął ich analizowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem 
miejscowym dotyczącym funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Wspomnieć należy 
również, że Prezes UTK dokonuje analizy postanowień w nich zawartych. Analiza ta wykonywana 
jest zwłaszcza pod kątem ustalenia wpływu działalności określonej we wniosku o wydanie decyzji 
o przyznaniu otwartego dostępu, na usługi świadczone na podstawie tych umów. Jest to niezbędne 
przed wydaniem decyzji w sprawie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej.

VI.	Decyzje	stawkowe
Do ustawowych zadań Prezesa UTK w dziedzinie regulacji transportu kolejowego, określonych 

w utk, należy m.in. zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej 
i przyznanych tras pociągów pod względem zgodności z zasadami ich ustalania, a także nadzór 
nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej oraz opłat za świadczenie usług dodatkowych.

W trakcie postępowań administracyjnych dotyczących przedłożonych przez zarządców 
wniosków o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat, Prezes UTK analizował zawarte w nich 
informacje pod względem zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, zasadność przy-
jętych do kalkulacji wielkości planowanych kosztów oraz pracy eksploatacyjnej. Po raz pierwszy 
Prezes UTK skorzystał w toku prowadzonego postępowania z narzędzia, jakim jest zasięgnięcie 
opinii biegłego. Dotyczyło to analizy zasadności przyjętego przez zarządcę infrastruktury wzro-
stu stawek jednostkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej. Przeanalizowana została także 
opracowana i zastosowana przez zarządców metodyka kalkulacji stawek, w tym metody alokacji 
kosztów na poszczególne kategorie linii kolejowych i przedziały mas brutto.
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W lipcu 2011 r. Prezes UTK powołał zespół ds. stawek jednostkowych opłat za dostęp i ko-
rzystnie z infrastruktury kolejowej. Jego zadaniem było opracowanie, przy zachowaniu transpa-
rentności działań i pełnej współpracy ze wszystkimi podmiotami rynku kolejowego, zasad kalkulacji 
stawek jednostkowych opłaty podstawowej, które ujednoliciłyby sposób kalkulacji stawek przez 
wszystkich zarządców. W skład zespołu weszli przedstawiciele UTK, zarządców infrastruktury oraz 
organizacji społecznych zrzeszających przewoźników. Podczas spotkań zaprezentowano analizy 
dotyczące wpływu różnych parametrów związanych z ruchem pociągów na zużycie infrastruktury 
kolejowej, a w konsekwencji na wysokość stawek dostępu dla różnych rodzajów pociągów. Tematem 
dyskusji była także metodologia kategoryzacji linii kolejowych, w tym parametry dopuszczalnej 
prędkości technicznej oraz średniodobowego natężenia ruchu na tych liniach oraz przyjmowane 
przedziały mas brutto pociągów i wielkości referencyjne stosowane do kalkulacji stawek. Efektem 
prac zespołu była m.in. zmiana zasad kalkulacji stawek jednostkowych opłat przez PKP PLK S.A., 
w tym lepsze dostosowanie struktury cennika do aktualnej sytuacji na rynku kolejowym poprzez 
zwiększenie liczby przedziałów masowych pociągów, urealnienie masy lokomotywy przyjmowanej 
do masy brutto pociągu czy urealnienie kategorii linii kolejowych, uwzględniające prowadzone na 
nich prace remontowe i modernizacyjne. 

Efektem podjętych przez Prezesa UTK działań regulacyjnych w dziedzinie nadzoru nad pra-
widłowością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kole-
jowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych było opracowanie przez PKP 
PLK S.A. instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłat na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, 
stanowiącej podstawę przygotowania projektów stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat 
dodatkowych. Działania te miały na celu zwiększenie przewidywalności i stabilizację wysokości 
stawek jednostkowych opłat w dłuższym okresie.

VII.	Licencjonowanie	transportu	kolejowego
Podczas prowadzonych przez Prezesa UTK postępowań związanych z udzielaniem licencji, 

dokonał on dodatkowych weryfikacji spełniania przez przewoźników kolejowych wymagań doty-
czących dobrej reputacji, poprzez pozyskanie stosownych zaświadczeń z Krajowego Rejestru 
Karnego. Prezes UTK wydając decyzje administracyjne odniósł się także do wymaganego ustawowo 
terminowego przedkładania wyżej wymienionych dokumentów przez przewoźników kolejowych.

Mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa przewozów kolejowych oraz zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania i rozwój rynku kolejowego Prezes UTK, po konsultacjach z przed-
stawicielami rynku kolejowego, podjął działania w kierunku opracowania modelu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (OC) działalności przewoźnika kolejowego, wymaganego ustawą 
o transporcie kolejowym, obejmującego w szczególności zakres podstawowy ubezpieczenia, 
minimalną docelową sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, okres przejściowy, wyłączenia, sub-
limity i franszyzę redukcyjną. 

VIII.	Ochrona	praw	pasażerów
Prezes UTK, realizując zadania wynikające z ustawy o transporcie kolejowym w obsza-

rze nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów, kształtuje rynek pasażerskich przewozów 
kolejowych i istniejące na nim warunki. Należy zauważyć, że zakres ustawowych kompetencji 
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Prezesa UTK obejmuje wydawanie kilku rodzajów decyzji administracyjnych, tj.: stwierdzających 
stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, stwierdzających 
naruszenie przepisów rozporządzenia 1371/2007, nakładających kary pieniężne na przewoźni-
ków i zarządców infrastruktury z tytułu ww. naruszeń oraz  nakładających kary za niewykonanie 
tych decyzji. Interwencje Prezesa UTK w ww. formach mają charakter regulacyjny, ponieważ 
w sytuacji naruszenia przepisów nakazuje on przewoźnikom kolejowym i zarządcom infrastruk-
tury ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia stosowania bezprawnych praktyk naruszających 
zbiorowe interesy pasażerów oraz naruszenia przepisów rozporządzenia 1371/2007 w sprawach 
indywidualnych, Prezesowi UTK przysługuje również prawo do określenia terminu usunięcia  
nieprawidłowości. 

W szczególności należy podkreślić, że zasadniczym celem postępowań związanych z ochroną 
praw pasażerów jest zapobieganie naruszeniom obowiązujących regulacji, których w przyszłości 
mogliby się dopuszczać przewoźnicy kolejowi lub zarządcy infrastruktury. Spośród najważniejszych 
decyzji wydanych przez Prezesa UTK w ostatnich latach, które dotyczyły interesów pasażerów, 
należy wymienić m.in.: decyzję stwierdzającą nieprawidłowości w działaniu Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa 
Stadion i Kraków Główny, decyzje stwierdzające naruszenia w zakresie informowania o warunkach 
najniższych opłat za przewóz oraz o odwołaniu pociągów, decyzje stwierdzające stosowanie bez-
prawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów poprzez niezapewnienie podróżnym 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wygody, higieny oraz należytej obsługi w wyprawianych 
pociągach oraz decyzje stwierdzające naruszenia funkcjonowania systemu sprzedaży miejsc, 
w tym wystawiania tzw. miejscówek zerowych. Łącznie od 2011 r. do chwili obecnej Prezes UTK 
nałożył na podmioty kolejowe kary pieniężne w kwocie 3 839 711,37 zł. Świadczy to o olbrzymim 
znaczeniu tego zagadnienia w obszarze funkcjonowania regulatora.

Jednym z celów działań inicjowanych przez Prezesa UTK jest ciągłe podnoszenie świa-
domości dotyczącej praw przysługujących pasażerom. O pozytywnym efekcie podejmowanych 
kroków świadczą wpływające do urzędu skargi i sygnały z rynku dotyczące zaobserwowanych 
nieprawidłowości. Prezes UTK przywiązuje do tego zagadnienia dużą wagę i reaguje m.in. 
na skargi zgłaszane przez podróżnych oraz sygnalizuje bieżące problemy wynikające z działań 
kontrolno-nadzorczych prowadzonych przez pracowników urzędu. Taka forma dialogu z podmio-
tami rynku kolejowego pozwala stosunkowo szybko rozwiązywać problemy. Ponadto Prezes UTK 
w działaniach regulacyjnych oraz dotyczących ochrony praw pasażerów utrzymuje kontakty ze 
swoimi odpowiednikami – organami właściwymi ds. ochrony praw pasażerów w innych państwach 
członkowskich UE. Przedstawiciele Prezesa UTK biorą również udział w cyklicznych spotkaniach 
tych podmiotów jako członkowie grupy roboczej ds. ochrony praw pasażerów, działającej przy 
Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. 

IX.	Zakończenie
Obecnie stajemy w obliczu zmieniających się przepisów UE i wdrażania już wprowadzonych 

nowych regulacji. Oprócz dostosowywania regulacji krajowych, w życie wchodzą rozporządzenia 
UE obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich. Kierunki zachodzących zmian wytyczyła 
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także dyrektywa 2012/34/UE7, której celem jest doprowadzenie do stworzenia ujednoliconego 
systemu transportu kolejowego ramach UE. 

Istotnym elementem planów działania Prezesa UTK na najbliższe lata jest zintensyfikowanie 
aktywności urzędu na arenie międzynarodowej. W związku z tym, że na spotkaniu plenarnym 
 IRG-Rail w Luksemburgu 19 listopada 2014 r. Prezes UTK został wybrany na Wiceprzewodniczącego 
tej Grupy w 2015 r. oraz na jej Przewodniczącego w 2016 r., urząd będzie szczególnie aktywnie 
zaangażowany w unijny proces legislacyjny poprzez bliską współpracę z Komisją Europejską 
i Parlamentem Europejskim.

Kontynuacja dotychczasowego sposobu działania oraz ciągłe i aktywne uczestniczenie Polski 
w ujednolicaniu i rozwoju wspólnego rynku transportu kolejowego w Europie, powinny doprowa-
dzić do powstania sprawnego, efektywnego i dobrze ocenianego nowoczesnego rynku usług 
kolejowych i zbudować silną pozycję naszego kraju w UE.

7 Dyrektywa 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE 2011 L 343/32).
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Streszczenie
Infrastruktura transportowa wymaga znacznych nakładów finansowych ze źródeł publicznych. 
W tym kontekście powstaje pytanie: czy finansowanie infrastruktury transportowej stanowi pomoc 
państwa. Podejście KE do stosowania przepisów o pomocy państwa do projektów inwestycyjnych 
dotyczących infrastruktury transportowej uległo w ostatnim czasie znacznym zmianom. W opinii 
KE nowe podejście jest konsekwencją wydania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczeń w spra-
wie Leipzig	Halle. Jak zauważyła KE, po wyroku w sprawie Leipzig	Halle państwa członkowskie 
nie mogą dalej negować, że zasady dotyczące pomocy państwa znajdują zastosowanie do fi-
nansowania jakiejkolwiek infrastruktury, która później (po wybudowaniu) będzie wykorzystana 
do prowadzenia działalności gospodarczej. A contrario jedynie finansowanie infrastruktury, która 
nie będzie wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak otwarte dla ogółu 
społeczeństwa drogi publiczne, autostrady (które nie są obsługiwane przez koncesjonariusza), 
będzie, co do zasady, wyłączone z zakresu stosowania przepisów o pomocy państwa. Artykuł 

* Doktor; adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania; główny specjalista w Wydziale 
Prawnym Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; uczestnik Warszawskiego Seminarium 
Aksjologii Administracji; e-mail: jarecki@wit.edu.pl. Artykuł przedstawia osobisty pogląd autora, który w żaden sposób nie może być utożsamiany ze 
stanowiskiem Ministerstwa, w którym jest zatrudniony.
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opisuje najważniejsze zagadnienia związane z aktualnym podejściem do stosowania zasad do-
tyczących pomocy państwa do publicznego finansowania infrastruktury transportowej.

Słowa	kluczowe:	pomoc państwa; infrastruktura; infrastruktura transportowa; Leipzig-Halle.

I.	Wstęp
W ostatnim czasie podejście KE do oceny środków wsparcia pod kątem zgodności z przepi-

sami o pomocy państwa1 uległo znacznemu zaostrzeniu. Jednym z obszarów, w których zmiana 
podejścia KE jest szczególnie widoczna jest obszar publicznego finansowania budowy infrastruk-
tury transportowej. Powszechnie przyjmuje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest wydanie 
przez TSUE orzeczenia z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-288/11 P Mitteldeutsche	Flughafen	AG	
et	Flughafen	Leipzig-Halle	GmbH	przeciwko	Komisji	Europejskiej	(drugie orzeczenie w sprawie 
Leipzig-Halle), potwierdzającego praktycznie wszystkie istotne ustalenia dokonane przez Sąd 
w orzeczeniu z 24 marca 2011 r. w sprawach połączonych T-455/08	Flughafen	Leipzig-Halle	
GmbH	and	Mitteldeutsche	Flughafen	AG	przeciwko Komisji i T-443/08	Freistaat	Sachsen	and	Land	
Sachsen-Anhalt	przeciwko Komisji (pierwsze orzeczenie w sprawie	Leipzig-Halle)2. Czy jest tak 
jednakże w rzeczywistości? Orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle nie zawierają praktycznie żadnych 
nowych spostrzeżeń, niemalże w całości bazują na dotychczasowych ustaleniach sądów unijnych. 
Wydanie tych orzeczeń było dla Komisji raczej dogodnym pretekstem do zmiany dotychczaso-
wego podejścia do publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej. Do obalenia 
utrwalanego przez państwa członkowskie poglądu, zgodnie z którym budowa infrastruktury przez 
władze publiczne nie jest działalnością gospodarczą, jeśli tylko infrastruktura jest powszechnie 
dostępna dla wszystkich potencjalnych użytkowników na równych i niedyskryminacyjnych zasa-
dach, w zupełności wystarczało bowiem powołanie się na wcześniejsze orzecznictwo Trybunału 
dotyczące pojęcia pomocy państwa, z którym bez wątpienia pogląd ten był sprzeczny. Powyższy 
pogląd był jednakże oparty na praktyce decyzyjnej KE i chociaż Komisja wydawała się z nim od 
pewnego czasu nie zgadzać, to nie mogła bez podania żadnej konkretnej przyczyny wycofać 
się z prezentowanego wcześniej stanowiska (a przynajmniej byłoby to utrudnione)3. Orzeczenie 
w sprawie Leipzig-Halle stało się wygodnym uzasadnieniem dla zaostrzenia dotychczasowego 
stanowiska KE i jednocześnie wytrąciło z rąk państw członkowskich argumenty mogące służyć 
obronie starego podejścia.

II.	Pojęcie	„pomocy	państwa”
Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, „z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych 

w Traktatach wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów 
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
1 Występujące w prawie UE określenie state aid prawidłowo przetłumaczone na język polski brzmi „pomoc państwa”. Niemniej jednak polski usta-
wodawca posługuje się określeniem „pomoc publiczna”. Wydaje się, że przyczyny tego stanu należy doszukiwać się w chęci podkreślenia, że pomoc 
państwa obejmuje zarówno wsparcie udzielane przez państwo, jak i samorząd terytorialny.
2 T. Wilson, Infrastructure	Financing	and	State	Aid	Post	Leipzig-Halle, „European State Aid Law Quarterly” 2014, Vol. 1, s. 24; J. Mehta, The Changing 
Face	of	State-Owned	Infrastructure	–	Leipzig-Halle	and	Beyond, „European State Aid Law Quarterly” 2013, Vol. 4, s. 705.
3 Pogląd taki był chętnie przytaczany w doktrynie – zob. np. Ch. Koenig, S. Kiefer, Public	Funding	of	Infrastructure	Projects	under	EC-State	Aid	Law, 
„European State Aid Law Quarterly” 2005, Vol. 3, s. 415–416; Ch. Koenig, J.D. Braun, The	Relevance	of	EC	State	Aid	Control	for	Infrastructure	Funding, [w:] 
M. Sanchez Rydelski (red.), The	EC	state	aid	regime:	Distortive	effects	of	state	aid	on	competition	and	trade, Cameron May, Londyn 2006, s. 92; Ch. Koenig, 
A. Haratsch, The	Logic	of	Infrastructure	Funding	under	EC	State	Aid	Control, „European State Aid Law Quarterly” 2004, Vol. 3, s. 393; M. Kekelekis, 
Recent	Developments	in	Infrastructure	Funding:	When	Does	It	Not	Constitute	State	Aid?, „European State Aid Law Quarterly” 2011, Vol. 3, s. 434.
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sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z ryn-
kiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami człon-
kowskimi”. Zatem wsparcie stanowi pomoc państwa, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące 
przesłanki: 
− wsparcie udzielane jest przez państwo lub z zasobów państwowych,
− wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwu,
− przedsiębiorstwo uzyskuje korzyść,
− wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub 

przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów oraz
− grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku wewnętrznym, a także wpływa na wy-

mianę handlową między państwami członkowskimi UE.
Prawo UE nie zawiera pełnej definicji pojęcia „pomocy państwa”, brak jest też, chociażby, 

przykładowego, katalogu form wsparcia państwa spełniających przesłanki ustanowione we wska-
zanym powyżej przepisie Traktatu. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w praktycznie 
nieograniczonej inwencji państw członkowskich we wprowadzaniu coraz to nowych form wsparcia 
dla krajowych przedsiębiorstw4.

Celem niniejszego artykułu nie jest omawianie poszczególnych przesłanek określonych 
w art. 107 ust. 1 TFUE, a jedynie tych z nich, w przypadku których, w odniesieniu do publicznego 
finansowania infrastruktury transportowej, nastąpiła w ostatnim czasie zmiana podejścia. W tym 
miejscu należy zauważyć, że spostrzeżenia zawarte w orzeczeniach w sprawie Leipzig-Halle od-
noszą się w zasadzie wyłącznie do spełnienia przesłanki udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu. 
Zupełnie pominięta zostanie w dalszych rozważaniach analiza przesłanki pochodzenia wsparcia 
od państwa lub z zasobów państwowych, gdyż zakładam, że w analizowanych przypadkach bę-
dziemy mieli do czynienia z takim właśnie wsparciem.

III.	Wnioski	wynikające	z	orzeczeń	w	sprawie	Leipzig-Halle  
–	budowa	infrastruktury	przez	władze	publiczne	 

a	pojęcie	przedsiębiorstwa	i	działalności	gospodarczej	w	prawie	UE
Skarżący w sprawie Leipzig-Halle twierdzili, że do udzielonego im wsparcia nie miały za-

stosowania przepisy o pomocy państwa, ponieważ pojęcie „przedsiębiorstwa”, o którym mowa 
w art. 107 ust. 1 TFUE nie obejmuje regionalnych portów lotniczych, przynajmniej w zakresie 
budowy infrastruktury lotniskowej. Zdaniem skarżących, budowa infrastruktury lotniskowej nie 
stanowiła prowadzenia działalności gospodarczej, ale raczej wchodziła w zakres realizacji go-
spodarczej, regionalnej i transportowej polityki władz publicznych, tym bardziej że działalność ta 
nie przynosi zysku5. Trybunał, dowołując się do swojego utrwalonego orzecznictwa dotyczącego 
pojęć przedsiębiorstwa oraz działalności gospodarczej, występujących w przepisach o pomocy 
państwa, jak również do swojego poprzedniego orzecznictwa dotyczącego finansowania infra-
struktury transportu lotniczego, oddalił argumenty skarżących. Poniżej omawiam istotne wnioski 
wynikające z orzeczeń w sprawie Leipzig-Halle wraz ze wskazaniem, tam gdzie to możliwe, ich 
wpływu na aktualne podejście Komisji Europejskiej do oceny zgodności publicznego finansowania 

4 P. Paradowski, Prawo	pomocy	publicznej	dla	przedsiębiorców, [w:] Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 325.
5 J. Mehta, The Changing Face…, s. 703.
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infrastruktury transportowej z zasadami rynku wewnętrznego, czy mówiąc ściślej sposobu, w jaki 
Komisja zinterpretowała te orzeczenia. Należy przy tym zaznaczyć, że chociaż analizowane orze-
czenia dotyczyły infrastruktury lotniskowej, to KE, nie bez racji, uznaje, że spostrzeżenia w nich 
zawarte mają zastosowanie do wszystkich rodzajów infrastruktury, w szczególności infrastruktury 
transportowej6.

1.	Związek	pomiędzy	etapem	budowy	i	eksploatacji	infrastruktury

W pierwszym orzeczeniu w sprawie Leipzig-Halle Sąd stwierdził, że w celu ustalenia czy 
publiczne finansowanie działalności w zakresie budowy lub rozbudowy infrastruktury transpor-
towej stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa UE, a tym samym czy stanowi po-
moc państwa, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, należy ustalić, czy późniejsza eksploatacja 
wybudowanej z wykorzystaniem publicznego wsparcia infrastruktury ma charakter gospodar-
czy, czy też nie ma takiego charakteru. A zatem, co wydaje się dość oczywiste, Sąd uznał, że 
działalności w zakresie budowy infrastruktury nie należy oddzielać od działalności w zakresie jej 
eksploatacji, a w konsekwencji, że charakter działalności w zakresie eksploatacji infrastruktury 
determinuje, jaki charakter będzie miała działalność w zakresie jej budowy7. Ustalenie to nie 
wydaje się być szczególnie zaskakujące, wszak jest chyba dość oczywiste, że żeby prowadzić 
jakąkolwiek działalność gospodarczą, choćby produkować śrubki, trzeba najpierw poczynić od-
powiednie inwestycje – wybudować stosowne pomieszczenie, zakupić niezbędne maszyny itd. 
Czy można znaleźć jakikolwiek sensowny argument przemawiający za tym, że sama produkcja 
śrubek stanowi działalność gospodarczą, ale nabycie pomieszczenia i maszyn niezbędnych do 
tej produkcji już nie? Oczywiście można powiedzieć, że produkcja śrubek to nie to samo, co bu-
dowa infrastruktury transportowej realizowana w interesie publicznym. I właśnie do tej kwestii, 
pytania: czy i kiedy można uznać, że eksploatacja publicznej infrastruktury transportowej wiąże 
się z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie do samego związku pomiędzy etapem bu-
dowy i eksploatacji infrastruktury, sprowadzają się kontrowersje wokół aktualnego podejścia KE 
do zagadnienia publicznego finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 

Jak zauważyła Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Konkurencji w swojej nocie 
wyjaśniającej skierowanej do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej „Zastosowanie zasad dotyczących pomocy publicznej do inwestycji w infrastrukturę”8, 
państwa członkowskie dotychczas, co do zasady, były skłonne uważać, że finansowanie infra-
struktury ze środków publicznych nie podlega przepisom o pomocy państwa, ponieważ działal-
ność w zakresie budowy i eksploatacji infrastruktury jest działalnością realizowaną w interesie 
ogólnym (publicznym)9. A zatem państwa członkowskie nie tyle odrębnie traktowały etapy budowy 
i eksploatacji infrastruktury, co uznawały, że inwestycje o charakterze infrastrukturalnym stanowią 
wykonywanie prerogatyw państwa (public remit), a nie prowadzenie działalności gospodarczej. 

6 Wniosek taki można wysnuć chociażby z lektury noty wyjaśniającej Dyrekcji Generalnej KE do spraw Konkurencji skierowanej do Dyrekcji Generalnej 
KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Application of State aid rules to infrastructure investment projects, Bruksela, COMP/03/2011. Pobrano z: http://
www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Note_on_State_aid_for_infrastructure_projects.pdf. Rozumowanie takie należy uznać za słuszne, jeśli wziąć pod 
uwagę, że orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle bazują na wypracowanych we wcześniejszym orzecznictwie sądów unijnych, uniwersalnych definicjach 
pojęć przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza, które mają zastosowanie do wszystkich sektorów gospodarki.
7 Pierwsze orzeczenie w sprawie Leipzig-Halle, pkt 95.
8 Note	to	DG	Regio	Application	of	State	aid	rules	to	infrastructure	investment	projects, European Commission DG Competition, Brussels COMP/03/2011, 
s. 2. Pobrano z: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Note_on_State_aid_for_infrastructure_projects.pdf
9 Ibidem, s. 2.
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Prawdą jest, co podkreśliła zresztą sama KE, że jej polityka w odniesieniu do inwestycji infra-
strukturalnych realizowanych w wielu sektorach nie była zbyt przejrzysta, chociażby działalność 
polegająca na budowie portów morskich oraz lotnisk przez długi czas była uznawana za miesz-
czącą się w zakresie wykonywania kompetencji państwa. Nie oznacza to jednak, że KE w swojej 
praktyce decyzyjnej sprzed orzeczeń w sprawie Leipzig-Halle	nie dostrzegała związku pomiędzy 
budową a późniejszą eksploatacją infrastruktury transportowej i że nie oceniała zgodności wspar-
cia przeznaczonego na inwestycje infrastrukturalne z przepisami o pomocy państwa pod kątem 
tego czy dana infrastruktura będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. 
W decyzji N 510/2005, dotyczącej zwolnienie infrastruktury portowej z opodatkowania10, KE 
wskazała, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot zarządzający 
infrastrukturą wszelkie dotacje państwa na taką infrastrukturę należy zbadać pod kątem występo-
wania pomocy państwa11. W decyzji N 500/200112 oraz N 356/200213 dotyczących wsparcia na 
rzecz brytyjskiej infrastruktury kolejowej, KE zaznaczyła, że, co do zasady, uznaje, że publiczne 
finansowanie działalności polegającej na budowie i zarządzaniu infrastrukturą transportową nie 
stanowi pomocy państwa, jeśli infrastruktura jest dostępna dla wszystkich użytkowników końco-
wych na równych i niedyskryminacyjnych zasadach. Inwestycja taka może bowiem być uznana 
za środek o charakterze ogólnym, ponieważ wydatki są ponoszone przez państwo w ramach 
jego odpowiedzialności za planowanie i rozwój systemu transportowego w interesie publicznym. 
Jednocześnie, jeśli zarządca infrastruktury prowadzi działalność gospodarczą, jakiekolwiek wspar-
cie publiczne na tę infrastrukturę powinno zostać zbadane pod kątem występowania pomocy 
państwa, ponieważ może ono powodować uzyskanie przez beneficjenta przewagi konkurencyj-
nej14. Z obu przywołanych decyzji wynika, że KE uznała działalność prowadzoną przez zarządcę 
infrastruktury kolejowej za gospodarczą (a samego zarządcę za przedsiębiorstwo), ponieważ 
polegała ona na udostępnianiu sieci kolejowej przewoźnikom towarowym i osobowym za opłatą. 
Nie miało przy tym znaczenia, że zarządca infrastruktury działał na zasadzie not-for-profit. Tym 
samym wsparcie udzielane na rzecz tej infrastruktury (w tym na rzecz jej budowy) spełniało, zda-
niem KE, przesłankę udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu15. W decyzji N 664i/2002 dotyczącej 
wsparcia na infrastrukturę lotnisk i lądowisk regionalnych w Niemczech16, KE stwierdziła, że co 
do zasady uznaje, iż budowa i publiczne finansowanie projektów transportowych, dotyczących na 
przykład lotnisk czy autostrad stanowi środek ogólnej polityki gospodarczej, związany z potrze-
bami w zakresie planowania, rozwoju regionalnego oraz wdrażania krajowej i regionalnej polityki 
transportowej. Co za tym idzie tego typu środki są związane z wykonywaniem prerogatyw władz 
publicznych i jako takie zasadniczo nie podlegają kontroli KE w zakresie zgodności z traktatowy-
mi przepisami o pomocy państwa. KE zwróciła jednak w decyzji tej uwagę na rozumienie pojęcia 

10 Decyzja KE z 10.07.2007 r. w sprawie N 510/2005 pomocy	państwa –	Polska – Zwolnienie infrastruktury portowej z opodatkowania. Pobrano z: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/201706/201706_701471_21_2.pdf.
11 Pkt 28 decyzji.
12 Decyzja KE z 19.09.2001 r. w sprawie N 500/2001	pomocy	państwa –	Wielka	Brytania – Network	Grants	to	Licensed	Heavy	Rail	Infrastructure	
Managers. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/transports-2001/n500-01.pdf.
13 Decyzja KE z 17.07.2002 r. w sprawie N 356/2002	pomocy	państwa	–	Wielka	Brytania	–	Railtrack	plc/Network	Rail. Pobrano z: http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/cases/137131/137131_453400_5_2.pdf.
14 Pkt 14 decyzji w sprawie N 500/2001 oraz pkt 70 decyzji w sprawie N 356/2002.
15 Pkt 72–73 decyzji w sprawie N 356/2002.
16 Decyzja KE z 19.01.2005 r. w sprawie N 664i/2002 pomocy	państwa	– Niemcy	– Development	of	municipal	economic	infrastructure	pursant	to	Part	II,	
Section	7	of	the	Framework	plan	under	joint	Federal	Government/Länder	scheme	for	improving	regional	economic	structures:	(i)	Construction	or	develop-
ment of regional airports. Decyzję w języku niemieckim pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/133996/133996_477086_23_2.pdf.
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przedsiębiorstwa, występującego w art. 107 ust. 1 TFUE, zauważając, że pojęcie to w prawie UE 
obejmuje jakikolwiek podmiot prywatny lub publiczny, który jest zaangażowany w prowadzenie 
działalności gospodarczej. W badanym przez KE przypadku środek wsparcia miał zostać udostęp-
niony podmiotowi komunalnemu odpowiedzialnemu za wdrażanie projektów infrastrukturalnych, 
w ramach realizacji zadań publicznych, w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego w interesie 
ogólnospołecznym. Biorąc powyższe pod uwagę, KE uznała, że przekazanie środków temu pod-
miotowi stanowiło jedynie alokację zasobów budżetowych w ramach państwa członkowskiego, 
dokonywaną w celu realizacji zadań stanowiących prerogatywy państwa (planowanie przestrzenne, 
rozwój regionalny). Zdaniem KE, tego rodzaju realokacja funduszy do podmiotu prowadzącego 
działalność polegającą na wykonywaniu kompetencji zastrzeżonych dla władz publicznych nie 
wiązała się z udzieleniem pomocy państwa. Jednocześnie jednak KE zauważyła, że podmiot otrzy-
mujący wsparcie prowadził nie tylko działalność polegającą na wykonywaniu zadań państwa, lecz 
także działał jako właściciel i operator infrastruktury lotniskowej, kwalifikującej się do otrzymania 
wsparcia w ramach omawianego środka, przy czym pod pewnymi warunkami podmiot ten mógł 
powierzyć wykonywanie tych zadań również osobom trzecim. Jak podkreśliła KE, w analizowanym 
przypadku wsparcie zostało przeznaczone na budowę lub inwestycje w infrastrukturę lotniskową, 
konieczną do prowadzenia działalności w zakresie transportu lotniczego. Infrastruktura ta miała 
zostać udostępniona zarządcy, czyli wskazanemu powyżej pomiotowi lub osobie trzeciej, który 
mógł ją wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględniając powyższe, 
KE doszła do wniosku, że infrastruktura współfinansowana w ramach badanego środka wspar-
cia i następnie udostępniona operatorowi regionalnych lotnisk i lądowisk będzie mogła stanowić 
ekonomiczną przewagę dla tego operatora, jako przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 
gospodarczą, nad jego konkurentami17. 

Z powyższego wynika, że choć praktyka decyzyjna KE dotycząca infrastruktury transportowej 
nie była jednoznaczna, to już przed wydaniem przez Sąd orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle KE 
dostrzegała związek pomiędzy budową infrastruktury transportowej i jej późniejszą eksploatacją, 
oceniając wsparcie na budowę infrastruktury przez pryzmat tego czy będzie ona wykorzystywa-
na do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecna zmiana podejścia KE nie sprowadza się 
zatem do dostrzeżenia związku pomiędzy działalnością polegającą na budowie infrastruktury 
a działalnością w zakresie jej eksploatacji, a raczej do zaostrzenia sposobu rozumienia pojęcia 
działalności gospodarczej, przy czym, do czego szerzej odniosę się w dalszej części artykułu, 
sama definicja tego pojęcia wypracowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości nie uległa 
bynajmniej zmianie.

Jak zauważył P. Nicolaides, oceniając wsparcie na budowę infrastruktury pod kątem przepi-
sów dotyczących pomocy państwa, należy najpierw ustalić czy dana infrastruktura będzie wyko-
rzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, następnie zaś, czy działalności tej nie da 
się oddzielić od budowy infrastruktury18. Innymi słowy należy przeanalizować czy gospodarczy 
charakter działalności polegającej na budowie infrastruktury transportowej oraz na jej eksploata-
cji da się zbadać odrębnie19. Warto przy tym podkreślić, że Trybunał Sprawiedliwości w drugim 

17 Pkt 26–34 decyzji.
18 P. Nicolaides, A	Case	of	Public	Funding	of	Infrastructure	that	Does	not	Constitute	State	Aid:	But	Many	Questions	Remain, State Aid Blog 24.10.2013 r.; http://
www.lexxion.eu/training/stateaidblog/2013/10/24/75-a-case-of-public-funding-of-infrastructure-that-does-not-constitute-state-aid-but-many-questions-remain.
19 Zob. pkt 100 pierwszego orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle.
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orzeczeniu w sprawie Leipzig-Halle zaznaczył, że nie można uznawać, iż działalność w zakresie 
budowy i eksploatacji infrastruktury są ze sobą nierozerwalnie związane tylko dlatego, że dana 
infrastruktura jest niezbędna (ma kluczowe znaczenie) do prowadzenia działalności gospodar-
czej20. Przykładem sytuacji, w której możliwa jest odrębna ocena gospodarczego charakteru obu 
rodzajów działalności jest sytuacja, w której infrastruktura, która pierwotnie miała charakter nie-
gospodarczy, zostanie później przeznaczona do użytku gospodarczego, na przykład, gdy lotnisko 
wojskowe zostanie przekształcone w lotnisko cywilne. Wówczas wyłącznie koszty poniesione 
z tytułu przekształcenia tej infrastruktury na użytek gospodarczy mogą być oceniane pod kątem 
zgodności z przepisami o pomocy państwa21. Jeżeli infrastruktura jest wykorzystywana zarówno 
do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie publiczne podlega 
zasadom pomocy państwa wyłącznie w zakresie, w jakim obejmuje koszty związane z działalnością 
gospodarczą. Jeżeli możliwe jest oddzielenie kosztów i przychodów związanych z działalnością 
gospodarczą i niegospodarczą, w opinii KE, zasady pomocy państwa mają zastosowanie wyłącznie 
w odniesieniu do przyznanego wsparcia publicznego w kwocie przewyższającej koszty prowadze-
nia działalności niegospodarczej22. Innymi przykładami sytuacji, w których budowę infrastruktury 
i jej późniejszą eksploatację można w pewnym zakresie oceniać odrębnie są sytuacje, w których 
infrastruktura wybudowana z udziałem wsparcia publicznego będzie wykorzystywana praktycz-
nie wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej ewentualne wykorzystanie do 
działalności gospodarczej będzie miało zaś dodatkowy, czysto akcesoryjny, charakter, względem 
głównej, niegospodarczej działalności prowadzonej przy użyciu danej infrastruktury. Jak zazna-
czyła KE w projekcie komunikatu „Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”, jeżeli infrastruktura wykorzystywana do różnych celów służy 
prawie wyłącznie działalności niegospodarczej, jej finansowanie może w całości być wykluczone 
z zastosowania zasad pomocy państwa pod warunkiem, że użytkowanie tej infrastruktury w ce-
lach gospodarczych zachowa charakter czysto pomocniczy względem podstawowej działalności 
prowadzonej z jej wykorzystaniem. Dodatkowa działalność powinna mieć ograniczony zakres23. 
Ponadto, powinna być bezpośrednio związana z eksploatacją danej infrastruktury, konieczna do 
eksploatacji tej infrastruktury lub być nieodłącznie związana z jej podstawowym niegospodarczym 
przeznaczeniem. Zasadniczo nakłady na taką działalność pomocniczą (np. materiał, sprzęt, praca, 
aktywa trwałe) są takie same, jak na podstawową działalność o charakterze niegospodarczym24. 
Przykładem działalności gospodarczej o dodatkowym, pomocniczym charakterze może być pro-
wadzenie restauracji przy autostradzie25.

Podsumowując dotychczasową część rozważań, finansowanie jakiejkolwiek infrastruktury 
transportowej, w tym jej budowy, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospo-
darczej podlega kontroli w zakresie zgodności z przepisami o pomocy państwa. A contrario wy-
łącznie finansowanie infrastruktury, która nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności 
gospodarczej, jest budowana w interesie publicznym (infrastruktura ogólna) lub jest przeznaczona 

20 T. Wilson, Infrastructure	Financing	and	State	Aid…, s. 25. Pkt 47 drugiego orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle.
21 Pkt 38 Projektu Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Projekt adre-
sem pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_pl.pdf.
22 Ibidem, pkt 39.
23 KE uznaje, że dodatkowa (pomocnicza) działalność ma ograniczony zakres, jeśli wykorzystuje ona daną infrastrukturę w nie więcej niż 15% rocznie.
24 Pkt 40 projektu Komunikatu komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
25 Zob. w tym względzie pkt 110 pierwszego orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle.
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na potrzeby działań wchodzących zwykle w zakres kompetencji państwa wykonywanych w ramach 
jego prerogatyw władzy publicznej, jest z zasady wyłączone ze stosowania zasad/przepisów/reguł 
dotyczących pomocy państwa26. Z powyższego wynika, że z punktu widzenia dalszych rozważań 
kluczowe znaczenie ma wyjaśnienia znaczenia/rozumienia pojęcia „działalności gospodarczej” 
w prawie UE.

2.	Pojęcie	„działalności	gospodarczej”	w	prawie	UE

W orzeczeniach w sprawie Leipzig-Halle Trybunał, odwołując się do swojego wcześniejszego 
orzecznictwa, przypomniał, że działalność gospodarczą stanowi wszelka działalność polegająca na 
oferowaniu towarów lub usług na rynku27. To czy dana działalność jest rentowna, czy też nie, jak 
również to, czy jest ona prowadzona przez podmiot publiczny, czy też prywatny nie są kryteriami 
właściwymi do kwalifikacji tej działalności pod kątem pojęcia działalności gospodarczej. W unijnym 
prawie konkurencji przedsiębiorstwem jest każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, 
tj. oferujący towary i usługi na rynku, bez względu na jego formę prawną i sposób finansowania. 
A zatem, o gospodarczym lub niegospodarczym charakterze danej działalności nie przesądza 
prywatny lub publiczny status podmiotu prowadzącego tę działalność ani też czy jest ona ren-
towna28. Trybunał w swoim dotychczasowym orzecznictwie uznał, że działalność polegająca na 
eksploatacji infrastruktury transportowej stanowi działalność gospodarczą. Chętnie w tym zakresie 
przywoływane jest orzeczenie w sprawie Aéroports de Paris29, w którym Sąd stwierdził, że za-
rządzanie infrastrukturą lotniskową stanowi działalność gospodarczą. Z orzeczenia tego wynika, 
że o ile zarządca pobiera opłaty za korzystanie z danej infrastruktury transportowej, to należy 
uznać, że świadczy za pomocą tej infrastruktury usługi w zamian za wynagrodzenie, a tym samym, 
że prowadzi działalność gospodarczą30. W pierwszym orzeczeniu w sprawie Leipzig-Halle Sąd 
zauważył, że o gospodarczym charakterze działalności zarządzającego portem lotniczym, którego 
dotyczył powyższy wyrok, przesądziło to, że świadczył on usługi za wynagrodzeniem pochodzącym 
w szczególności z opłat lotniskowych, które należy uznać za świadczenie wzajemne za usługi 
realizowane przez tego zarządzającego. Sąd podniósł, że w analizowanym przypadku zarządzający 
portem lotniczym prowadził działalność w sposób komercyjny, ponieważ nie udostępniał infrastruktury 
nieodpłatnie w interesie publicznym, lecz pobierał opłaty za jej użytkowanie31. Z powyższego wy-
nika, że za przedsiębiorstwo może zostać uznany nawet departament w Ministerstwie właściwym 
do spraw transportu, o ile bezpośrednio odpowiada on za zarządzanie infrastrukturą transportową, 
która jest udostępniana użytkownikom końcowym odpłatnie, np. za zarządzanie płatną autostradą. 

26 Pkt 37 projektu Komunikatu komisji - Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Nota Application 
of State aid rules to infrastructure investment projects, s. 7.
27 Orzeczenie TSWE z 16.06.1987 r. w sprawie C-118/85 Komisja	Wspólnot	Europejskich	v.	Włochy, Zb. Orz. 1987 r., s. 02599, pkt 7; orzeczenie TSUE 
z 18.06.1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja	Wspólnot	Europejskich	v.	Włochy, Zb. Orz. 1998 r. s. I–03851, pkt 36; orzeczenie TSUE z 12.09.2000 r. 
w sprawach połączonych C-180-184/98 Pavel Pavlov i in. v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Zb. Orz. 2000, s. I–06451, pkt 75; orzeczenie 
TSUE z 24.10.2002 r. w sprawie Aéroports de Paris v. Komisja, Zb. Orz. 2002 s. I–09297, pkt 75, orzeczenie TSUE z 10.01.2006 r. w sprawie C-222/04 
Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	v.	Cassa	di	Risparmio	di	Firenze	SpA,	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	San	Miniato	i	Cassa	di	Risparmio	
di San Miniato SpA, Zb. Orz. 2006, s. I–00289, pkt 108; orzeczenie TSUE z 11.07.2006 r. w sprawie C-205/03 P Federación	Española	de	Empresas	
de	Tecnología	Sanitaria	(FENIN) v.	Komisja	Wspólnot	Europejskich, Zb. Orz. 2006, s. I–06295, pkt 25; orzeczenie TSUE z 01.07.2008 r. w sprawie 
C 49/07 Motosykletistiki	Omospondia	Ellados	NPID	(MOTOE)	v.	Elliniko	Dimosio, Zb. Orz. 2008 s. I–4863 , pkt 21–22; orzeczenie TSUE z 26.03.2009 r. 
w sprawie C113/07 SELEX	Sistemi	Integrati	SpA	v.	Komisja	Wspólnot	Europejskich	i	Organisation	européenne	pour	la	sécurité	de	la	navigation	aérienne	
(Eurocontrol), Zb. Orz. 2009 s. I–2207, pkt 69.
28 Pkt 50 drugiego orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle.
29 Orzeczenie TSUE z 24.10.2002 r., Zb. Orz. 2002 s. I–09297.
30 Orzeczenie SPI z 17.12.2008 r. w sprawie T-196/04 Ryanair	Ltd	v.	Komisja	Wspólnot	Europejskich, Zb. Orz. 2008, s. II–03643, pkt 89–90 oraz 94.
31 Pkt 93–94 pierwszego orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle.
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Jednocześnie działalności gospodarczej nie będzie stanowiła budowa i eksploatacja infrastruktury 
udostępnianej użytkownikom końcowym na równych i niedyskryminacyjnych zasadach nieodpłat-
nie w interesie publicznym. Jak zauważyła KE w projekcie komunikatu „Zawiadomienie Komisji 
w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”, publiczne finansowanie 
infrastruktury, która nie jest przeznaczona do komercyjnej eksploatacji, jest z zasady wyłączone 
ze stosowania reguł dotyczących pomocy państwa. Ma to zastosowanie w przypadku na przykład 
ogólnej infrastruktury, takiej jak drogi publiczne, mosty lub kanały, które udostępniono do użytku 
publicznego bez żadnych opłat32. Należy w tym miejscu postawić pytanie: czy podejście prezento-
wane przez KE nie jest zbyt restrykcyjne i czy w każdym przypadku pobieranie opłat za korzysta-
nie z infrastruktury będzie automatycznie przesądzało o tym, że jej eksploatacja ma komercyjny 
(gospodarczy) charakter. Jak zauważyły władze duńskie w swoim liście skierowanym do KE, za-
wierającym uwagi do przywołanego powyżej projektu „Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia 
pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE oraz projektu komunikatu Komisji – Kryteria 
analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych 
projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”33, finansowanie 
infrastruktury z opłat pobieranych od użytkowników nie powinno samo w sobie przesądzać o tym, 
że działania w zakresie planowania, budowy i eksploatacji infrastruktury transportowej stanowią 
działalność gospodarczą. Jest uzasadnione, aby użytkownicy, który korzystają z infrastruktury 
uczestniczyli w jej finansowaniu, w szczególności, jeśli chodzi o kosztowną infrastrukturę dużej 
skali. Wybór modelu finansowania danej infrastruktury, zdaniem władz duńskich, nie zmienia sam 
w sobie publicznej natury realizacji zadania polegającego na budowie i eksploatacji infrastruktury 
transportowej. Powyższe pozostaje podstawową, nieodzowną kompetencją państwa członkow-
skiego i w konsekwencji stanowi wykonywanie prerogatyw władzy publicznej34. Podejście to jest 
równie radykalne, jak podejście KE i w konsekwencji jest trudne do zaakceptowania. Prowadzi 
ono bowiem do sprzecznego z orzecznictwem sądów unijnych wniosku, że niezależnie od tego 
czy eksploatacja danej infrastruktury polega na oferowaniu towarów lub usług na rynku za dowol-
nie określoną opłatą, nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, lecz wykonywaniem 
prerogatyw państwa.

W mojej opinii, decydujące znaczenie dla kwalifikacji danej działalności związanej z infra-
strukturą transportową jako gospodarczej powinno mieć jednak nie tylko to czy za korzystanie 
z danej infrastruktury pobierane są opłaty, lecz także to, jaki jest charakter tych opłat – czy w da-
nym przypadku można mówić o wynagrodzeniu, świadczeniu wzajemnym za usługę w postaci 
możliwości korzystania z infrastruktury transportowej, czy raczej o daninie publicznej o wyraź-
nie nieekwiwalentnym względem kosztów budowy i eksploatacji danej infrastruktury wymiarze. 
Warto w tym miejscu odwołać się, w drodze analogii, do praktyki orzeczniczej TSUE dotyczącej 
kwalifikacji z punktu widzenia pojęcia działalności gospodarczej działalności w zakresie eduka-
cji i kształcenia publicznego. W orzeczeniu w sprawie C-318/05 Komisja przeciwko	Niemcom35, 
Trybunał zauważył, że ustanawiając i utrzymując publiczny system szkolnictwa – finansowany, 
32 Pkt 37 projektu Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
33 Projekt komunikatu Komisji – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowią-
cych przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Projekt adresem pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_cei/
index_en.html.
34 List władz duńskich pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_cei/dk_ministry_II_en.pdf.
35 Orzeczenie TSUE z 11.09.2007 r. w sprawie Komisja	Wspólnot	Europejskich	v.	Niemcy, Zb. Orz. 2007, s. I–06957, pkt 68.
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co do zasady, z budżetu publicznego, a nie przez uczniów lub ich rodziców – państwo nie an-
gażuje się w prowadzenie działalności za wynagrodzeniem, lecz wykonuje zadania z dziedziny 
społecznej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz swych mieszkańców. Jednocześnie, co podkreśliła 
zresztą sama KE, niegospodarczego charakteru działalności w zakresie edukacji i kształcenia 
publicznego zasadniczo nie zmienia to, że uczniowie lub ich rodzice muszą niekiedy opłacać 
czesne za nauczanie lub opłaty wpisowe, które stanowią wkład w koszty operacyjne systemu 
publicznego. Takie wkłady finansowe pokrywają bowiem zazwyczaj jedynie ułamek faktycznych 
kosztów usługi i tym samym nie można ich uznać za wynagrodzenie, świadczenie wzajemne za 
realizowaną usługę. Nie zmieniają one zatem niegospodarczego charakteru usługi świadczonej 
w ramach publicznego, powszechnego systemu edukacji i kształcenia finansowanego głównie ze 
środków publicznych36. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że ponoszenie opłat przez 
użytkowników końcowych powszechnie dostępnej (na równych i niedyskryminacyjnych zasadach) 
infrastruktury transportowej nie oznacza automatycznie, że zarządzanie tą infrastrukturą stanowi 
prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu prawa UE. A tym samym, że finansowanie 
kosztów jej budowy stanowi pomoc państwa. Należy bowiem zbadać dodatkowo, jaki jest cha-
rakter opłat pobieranych od korzystających z danej infrastruktury użytkowników – czy stanowią 
one świadczenie wzajemne za realizowaną usługę, czy też pokrywają jedynie ułamek kosztów 
związanych z zapewnieniem danej infrastruktury, stanowiąc pewien wkład użytkowników w koszty 
operacyjne publicznego systemu transportowego. Powyższe sprowadza się zasadniczo do zba-
dania czy zarządca danej infrastruktury działa faktycznie jako przedsiębiorstwo, czy raczej jako 
organ państwa (podmiot administrujący) działający w interesie publicznym.

3.		Wykonywanie	prerogatyw	państwa	a	prowadzenie	działalności	gospodarczej	 
w	rozumieniu	prawa	UE

W pierwszym orzeczeniu w sprawie Leipzig-Halle Sąd zaznaczył, że nie wszystkie aspekty 
działalności podmiotu zarządzającego infrastrukturą transportową, nawet udostępnianą odpłatnie37, 
muszą mieć charakter gospodarczy. Działalność stanowiąca wykonywanie prerogatyw władzy 
publicznej nie ma bowiem charakteru gospodarczego i w związku z powyższym nie znajdują do 
niej zastosowania traktatowe reguły konkurencji38. Rozróżnienia pomiędzy działalnością wynikają-
ca z wykonywania prerogatyw władzy publicznej a działalnością gospodarczą należy dokonywać 
odrębnie dla każdego rodzaju działalności wykonywanej przez dany podmiot39. W przywoływanym 
już projekcie „Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE” KE wskazała na następujące przykłady rodzajów infrastruktury związanych z realiza-
cją działań wchodzących zwykle w zakres kompetencji państwa w ramach jego prerogatyw władzy 
publicznej: infrastrukturę związaną z kontrolą ruchu lotniczego w portach lotniczych, latarnie mor-
skie i inny sprzęt na potrzeby ogólnej nawigacji oraz infrastrukturę związaną z policją i organami 

36 Orzeczenie Trybunału EFTA z 21.02.2008 r. w sprawie E-5/07 Private	Barnehagers	Landsforbund	v.	Urząd	Nadzoru	EFTA, EFTA Ct. Rep., s. 62, pkt 83.
37 W orzeczeniu z 18.03.1997 r. w sprawie Diego Calì & Figli Srl v.	Servizi	ecologici	porto	di	Genova	SpA	(SEPG)	(Zb. Orz. 1997, s. I-01547) Trybunał 
uznał, że agencja sprawująca nadzór nad zanieczyszczeniami w porcie, niezależnie od tego, że pobierała opłaty w związku ze swoją działalnością, nie 
była przedsiębiorstwem, ponieważ wykonywała prerogatywy władzy publicznej (zob. P. Nicolaides, M. Kekeklekis, P. Buyskes, State Aid Policy in the 
European	Community, Kluwer Law International, 2005, s. 15).
38 Orzeczenie TSWE w sprawie C 118/85 Komisja	Wspólnot	Europejskich	v. Republika Włoska, pkt 7–8; orzeczenie TSUE w sprawie C 49/07 
Motosykletistiki	Omospondia	Ellados	NPID	(MOTOE)	v.	Elliniko	Dimosio	(MOTOE), pkt 24. Podobnie orzeczenie TSUE z 19.01.1994 r. w sprawie C364/92 
SAT Fluggesellschaft, Zb. Orz. 1994, s. I–43, pkt 30–31.
39 Orzeczenie TSUE w sprawie C 49/07, pkt 25.
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celnymi40. Do listy tej można dodać infrastrukturę związaną ze świadczeniem usług meteorolo-
gicznych41. W odniesieniu do sektora transportu lotniczego Komisja zaznaczyła w „Wytycznych 
dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych”42, że 
zazwyczaj uznaje się, iż prowadzona w porcie lotniczym działalność, taka jak kontrola ruchu lot-
niczego, policja, służba celna, straż pożarna, realizacja zadań niezbędnych do ochrony lotnictwa 
cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, jak również inwestycja w infrastrukturę i sprzęt 
konieczny do realizacji takich zadań, stanowią działalność o niegospodarczym charakterze43. 
Finansowanie publiczne tego rodzaju działalności (o niegospodarczym charakterze) nie stanowi 
pomocy państwa, ale powinno być ściśle ograniczone do rekompensowania kosztów ponoszonych 
z tytułu tej działalności i nie można go wykorzystywać w odniesieniu do innych rodzajów dzia-
łalności prowadzonych przez zarządzającego infrastrukturą44. W świetle „Sprawozdania Komisji 
do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa transportu i możliwości jego 
finansowania”45 przepisom o pomocy państwa nie podlega finansowanie działań w zakresie bez-
pieczeństwa transportu, które stanowią część podstawowych funkcji pełnionych przez państwo 
i które są powiązane z wykonywaniem uprawnień typowych dla władzy publicznej. Pomocy publicz-
nej nie stanowi finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, wykonywanych zazwyczaj przez 
policję lub przez zarządcę infrastruktury zgodnie z instrukcjami władz publicznych, wynikających 
z przepisów ustawowych i wykonawczych46. Jak wyjaśniła KE w komunikacie z 10 października 
2001 r. po zamachach z 11 września 2001 r.47: „zrozumiałe jest, że pewne środki zostają narzu-
cone bezpośrednio przedsiębiorstwom lotniczym, jak również innym podmiotom sektora, takim jak 
porty lotnicze, podmioty zapewniające obsługę naziemną i podmioty świadczące usługi nawigacji 
lotniczej. Finansowanie powyższych działań przez władze państwowe nie powinno pociągać za 
sobą udzielania pomocy operacyjnej niezgodnej z Traktatem”48.

KE stosuje w swojej praktyce decyzyjnej bardzo restrykcyjne podejście do finasowania in-
frastruktury związanej wykonywaniem prerogatyw państwa, którego zgodność z orzecznictwem 
Trybunału można uznać za dyskusyjne. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest decy-
zja w sprawie portu	lotniczego	Gdynia	Kosakowo49. KE stoi na stanowisku, że finansowanie 
infrastruktury związanej z działalnością o niegospodarczym charakterze nie może skutkować 
nieuzasadnioną dyskryminacją użytkowników i zarządców infrastruktury. KE odwołuje się w tym 
względzie do orzecznictwa, zgodnie z którym zwolnienie przez organy publiczne przedsiębiorstwa 

40 Pkt 37 Projektu Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
41 Decyzja Komisji Europejskiej z 25.02.2009 r. w sprawach pomocy państwa NN 14/2007 oraz N 112/2008 - Niemcy – Deutschland	Flughafen	Kassel-
Calden. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/219028/219028_945837_35_2.pdf.
42 Dz. Urz. UE 2014 C 99/3.
43 Pkt 35 wytycznych. Orzeczenie TSUE z 19.01.1994 r. w sprawie C-364/92 SAT	Fluggesellschaft	mbH	v.	Eurocontrol, Zb. Orz. 1994, s. I–43, pkt 30; 
orzeczenie TSUE w sprawie C 113/07 SELEX	Sistemi	Integrati	SpA	v.	Komisja	Wspólnot	Europejskich	i	Organisation	européenne	pour	la	sécurité	de	la	
navigation	aérienne	(Eurocontrol), pkt 71.
44 Pkt 36 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych. Orzeczenie TSUE z 18.03.1997 r. w sprawie 
C-343/95 Diego Calì & Figli Srl v.	Servizi	ecologici	porto	di	Genova	SpA	(SEPG), Zb. Orz. 1997, s. I-01547; decyzja KE z 19.03.2002 r. w sprawie pomocy 
państwa N 309/2002 – Francja – Sûreté	aérienne	–	Compensation	des	coûts	à	la	suite	des	attentats	du	11	septembre	2001; decyzja KE z 16.10.2002 r. 
w sprawie N 438/2002 pomocy	państwa	– Belgia – Subventions aux régies portuaires pour l’exécution de missions relevant de la puissance publique. 
Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.
45 KOM (2006) 431, wersja ostateczna, Bruksela 01.08.2006 r.
46 Decyzja KE w sprawie N 309/2002.
47 COM (2001) 574, wersja ostateczna, Bruksela 10.10.2001 r.
48 Zob.: A. Colluci, Transport, [w:] W. Mederer, N. Pasaresi, M. Van Hoof (red.), European	Competition	Law - volume 4 – State Aid – book two, Leuven 
2008, s. 1507–1509.
49 Decyzja KE z 11.02.2014 w sprawie środka SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Polska – Utworzenie	portu	lotniczego	Gdynia	–	Kosakowo, 
dotychczas niepublikowana.
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z kosztów nieodłącznie związanych z jego działalnością gospodarczą uznaje się za korzyść50. 
Zdaniem KE, finansowanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem będzie stanowić korzyść 
dla jej zarządcy wówczas, gdy przepisy prawa nakładają na zarządców infrastruktury obowiązek 
finansowania z własnych środków obiektów i urządzeń służących wykonywaniu zadań państwa 
zaliczanych do prerogatyw władz publicznych. Dofinansowanie takiej infrastruktury ze środków 
publicznych, przekazane jej zarządcy,	będzie	się wiązało ze zwolnieniem go z kosztów nieod-
łącznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i może go stawiać w uprzywilejo-
wanej pozycji konkurencyjnej w stosunku do zarządców infrastruktury, którzy wykonując te same 
usługi, w imieniu tych samych organów publicznych, będą zmuszeni ponieść koszty wytworzenia 
niezbędnej infrastruktury z własnych środków. Analogiczne rozumowanie znalazło zastosowanie 
w „Wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lot-
niczych”, w których wskazano, że jeżeli normalnym rozwiązaniem w danym porządku prawnym 
jest to, że jedne cywilne porty lotnicze muszą ponosić pewne koszty nieodłącznie związane ze 
swoją działalnością, a inne cywilne porty lotnicze nie muszą ponosić tych kosztów, to te ostatnie 
porty mogą uzyskiwać korzyść, nawet jeżeli koszty te dotyczą działalności, którą na ogół uznaje 
się za działalność o niegospodarczym charakterze51. Analogiczne rozumowanie będzie zapewne 
stosować Komisja w odniesieniu do innych rodzajów transportu. Można w tym względzie zauwa-
żyć, że podobne wnioski w odniesieniu do sektora transportu morskiego wynikają z decyzji KE 
z 15 grudnia 2009 r. w sprawie C 39/2009 (ex N 385/2009) pomocy	państwa	–	Łotwa	–	Publiczne	
finansowanie	infrastruktury	portowej	w	porcie	Ventspils52.

IV.	Konieczność	spełnienia	pozostałych	przesłanek	 
określonych	w	art.	107	ust.	1	TFUE

Jak już zaznaczyłem wcześniej, celem niniejszego artykułu nie jest omawianie spełnienia po-
szczególnych przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 TFUE w odniesieniu do publicznego wspar-
cia na budowę infrastruktury transportowej, niemniej należy zaznaczyć, że spełnienie przesłanki 
udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu (tj. uznanie, że w danym przypadku działalność polegająca 
na budowie infrastruktury transportowej stanowi działalność gospodarczą) nie jest wystarczające 
do zakwalifikowania wsparcia na rzecz infrastruktury transportowej jako stanowiącego pomoc 
państwa. Do uznania, że wsparcie stanowi pomoc państwa konieczne jest jeszcze udowodnienie 
spełnienia pozostałych przesłanek zawartych w powyższym przepisie.

1.	Selektywna	korzyść

Wsparcie na budowę infrastruktury transportowej zazwyczaj będzie spełniało przesłankę se-
lektywności wsparcia i będzie stanowiło ekonomiczną korzyść dla przedsiębiorstwa zarządzającego 
daną infrastrukturą transportową. Dla uznania wsparcia za selektywne, faworyzujące określone 
przedsiębiorstwa, wystarczające dla KE jest to, że wsparcie dotyczy określonej gałęzi transportu53. 

50 Orzeczenie TSUE z 03.03.2005 r. w sprawie C-172/03 Wolfgang	Heiser	v.	Finanzamt	Innsbruck, Zb. Orz. 2005, s. I–01627, pkt 36 i przywołane 
tam orzecznictwo.
51 Pkt 37 wytycznych.
52 Decyzja dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C39_2009. Zob.: K. Ciupak, Pomoc czy 
nie	pomoc?	Dylematy	prawne	przy	ocenie	publicznego	finansowania	infrastruktury	portów	morskich,	czyli	z	dala	od	bezpiecznej	przystani, „internetowy 
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 2, s. 80.
53 Decyzja KE z 28.01.2009 r. w sprawie N 469/08 pomoc	państwa	– Czech Republic – Interoperability	in	railway	transport, pkt 32. Pobrano z dostępna 
na: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2008/n469-08.pdf. 
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Za korzyść należy uznać przysporzenie gospodarcze, którego dane przedsiębiorstwo nie uzy-
skałoby w normalnych warunkach rynkowych, tj. bez interwencji państwa54. Wsparcie na budowę 
infrastruktury transportowej w większości przypadków przynosi korzyść podmiotowi zarządzają-
cemu tą infrastrukturą, ponieważ zwalnia go z kosztów budowy infrastruktury, które w normalnych 
warunkach musiałby sam ponieść (są samodzielnie ponoszone przez przedsiębiorstwa)55.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że KE zazwyczaj ocenia korzyść nie tylko na poziomie 
podmiotu zarządzającego infrastrukturą, lecz także na poziomie użytkowników końcowych infra-
struktury. Kwestia ta wyraźnie pozostaje poza zakresem niniejszego artykułu. Niemniej jednak 
można zauważyć, że publiczne finansowanie infrastruktury transportowej zazwyczaj nie stanowi 
pomocy państwa na poziomie użytkowników infrastruktury, jeśli dostęp do infrastruktury jest de jure 
i de facto otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników na równych i niedyskryminacyjnych 
zasadach56.

Znamienne, że KE zwraca uwagę na to czy infrastruktura nie przyniesie korzyści konkretnemu 
przewoźnikowi korzystającemu z niej, ale również – czy nie przyniesie korzyści przedsiębiorstwu 
zlokalizowanemu przy (do którego prowadzi) danej infrastrukturze. Doskonałym przykładem takie-
go podejścia jest decyzja w sprawie N 671/2008 – pomoc	państwa	–	LIP	–	Aid	to	Mercedes-Benz	
Manufacturing	Hangary	Korlátolt	Felelősségű	Társaság57, dotycząca m.in. budowy nowej infra-
struktury kolejowej prowadzącej do fabryki samochodów osobowych Mercedes-Benz. W decyzji 
tej KE uznała, że chociaż wspierana infrastruktura będzie znajdować się poza terenem fabryki, 
nie będzie jej własnością i teoretycznie będzie otwarta dla wszystkich potencjalnych użytkowni-
ków, to w rzeczywistości nowe połączenie kolejowe będzie służyć jedynie fabryce samochodów 
Mercedes-Benz, a zatem wsparcie będzie przeznaczone dla konkretnego przedsiębiorstwa i co 
za tym idzie będzie selektywne58. 

2.		Zakłócenie	konkurencji	oraz	wpływ	na	wymianę	handlową	między	państwami	 
członkowskimi	UE

Przesłanką występowania pomocy państwa, która może nie być spełniona w przypadku 
wsparcia na budowę infrastruktury transportowej może być przesłanka wpływu wsparcia na wy-
mianę handlową między państwami członkowskimi oraz zakłócenia konkurencji na wewnętrznym 

54 Orzeczenie TSUE z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat	français	de	l’Express	international	(SFEI)	i	inni	v.	La	Poste	i	inni, Zb. Orz. 1996, s. I-03547, 
pkt 60; orzeczenie TSUE z 29.04.1999 r. w sprawie C-342/96 Królestwo	Hiszpanii	v.	Komisja	Wspólnot	Europejskich, Zb. Orz. 1999, s. I-02459, pkt 41.
55 Decyzja KE w sprawie N 469/08, pkt 32; decyzja KE z 27.06.2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.34056 (2012/N) – Wielka Brytania – Cable 
Car	for	London, pkt 37 Leuven38. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244896/244896_1341324_89_1.pdf. Spełnienie prze-
słanki korzyści można wykluczyć, jeśli w danym przypadku zostanie spełniony tzw. test operatora rynkowego (zobacz np. decyzję KE z 19.12.2012 r. 
w sprawie pomocy państwa SA. 34940 (2012/N) – Włochy – Port of Augusta, pkt 51 Leuven53. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ 
cases/246189/246189_1407362_66_2.pdf). Test ten służy ustaleniu czy różnego rodzaju działania podejmowane przez państwo, a wiążące się z powsta-
niem po stronie przedsiębiorstwa przysporzenia, stanowią dla tego przedsiębiorstwa korzyść udzieloną na zasadach odbiegających od rynkowych, a tym 
samym czy wiążą się z przyznaniem pomocy państwa. Typowymi działaniami państwa ocenianymi w ramach tego testu są dokapitalizowania spółek, 
zakup lub sprzedaż towarów i usług, udzielanie kredytów (pożyczek), gwarancji i poręczeń czy też rezygnacja przez państwo z odzyskania całości lub 
części długu oraz rozkładanie długu na raty. Zastosowanie testu polega na porównaniu zachowania państwa z zachowaniem hipotetycznego prywatnego 
podmiotu. Jeśli w takich samych warunkach na analogiczne, jak podejmowane przez państwo, działanie zdecydowałby się podmiot prywatny, to działanie 
to nie wiąże się z udzielaniem pomocy państwa, gdyż odbywa się na zasadach rynkowych. W zależności od ocenianej sytuacji test może przybrać różne 
formy: testu inwestora prywatnego, testu kredytodawcy prywatnego, testu gwaranta prywatnego, testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego 
kupującego/sprzedawcy (A. Nykiel-Mateo, Pomoc	państwa	a	ogólne	środki	interwencji	w	europejskim	prawie	wspólnotowym, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2009, s. 50 Leuven51). Kwestia ta wyraźnie wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.
56 Decyzja KE z 11.12.2007 r. w sprawie pomocy państwa N 508/07 – Grecja – Ionia	Odos	Motorway	from	Antirio	to	Ioannina,	PATHE	Motorway	
Athens	(Metamorfossi	I/C)	–	Maliakos	(Skarfia)and	PATHE	Connecting	Branch	Schimatari	–	Chalkida	Project, wersja w języku angielskim niepubliko-
wana, pkt 18; decyzja KE w sprawie N 510/2005, pkt 27; decyzja KE z 07.06.2006 r. w sprawie pomocy państwa N 478/2004 – Irlandia – State guar-
antee	for	capital	borrowings	by	Coràs	Iompair	Eirann	(CIÉ)	for	infrastructure	investment, pkt 26. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/
cases/180019/180019_577971_10_2.pdf.
57 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/229017/229017_1036728_81_1.pdf
58 Na podobne wnioski wynikające z praktyki decyzje KE dotyczącej transportu morskiego zwraca uwagę K. Ciupak, Pomoc	czy	nie	pomoc?…, s. 72–87.
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rynku UE. KE, badając te dwa warunki, nie ma obowiązku udowodnienia, że pomoc rzeczywiście 
wywiera wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i że konkurencja fak-
tycznie jest zakłócana, a jedynie, iż pomoc hipotetycznie może wywierać taki skutek. Zdaniem 
KE, zakłócenie konkurencji zawsze ma miejsce, gdy państwo przyznaje korzyść przedsiębiorstwu 
prowadzącemu działalność ma rynku, który choćby formalnie jest otwarty na konkurencję (na ryn-
ku, na którym istnieje lub mogłaby istnieć konkurencja)59. Jeżeli wsparcie przyznawane przez 
państwo członkowskie wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w stosunku do innych przedsiębiorstw 
konkurujących na wewnętrznym rynku UE, należy uznać, że ma ono wpływ na wymianę handlo-
wą. Przedsiębiorstwa bynajmniej nie muszą być zaangażowane w handel pomiędzy państwami 
członkowskimi, aby uznać, że przesłanka ta jest spełniona. Pomoc przyznana przedsiębiorstwu 
przez państwo członkowskie może pomóc mu w utrzymaniu lub zwiększeniu działalności na rynku 
krajowym, w wyniku czego przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich będą miały mniejsze 
szanse wejścia na rynek państwa członkowskiego, które udzieliło wsparcia krajowemu przedsię-
biorstwu. Ponadto, wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa, które dotychczas nie było zaangażo-
wane w handel pomiędzy państwami członkowskimi, może spowodować, że przedsiębiorstwo to 
pozyska możliwość wejścia na rynki innych państw członkowskich60. W odniesieniu do wpływu 
wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze transportu na wy-
mianę handlową między państwami członkowskimi i konkurencję na wewnętrznym rynku UE istotne 
spostrzeżenia poczynił Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie Altmark61. W orzeczeniu 
tym Trybunał zaznaczył, że niemożliwe jest, aby dotacja publiczna przyznana przedsiębiorstwu, 
które świadczy jedynie lokalne lub regionalne usługi transportowe i nie świadczy żadnych usług 
transportowych poza swoim krajem pochodzenia, pozostawała bez wpływu na handel pomiędzy 
państwami członkowskimi. W przypadku gdy państwo członkowskie przyznaje pomoc dowolne-
mu przedsiębiorstwu, podaż usług transportowych może z tego powodu zostać utrzymana na 
dotychczasowym poziomie lub być zwiększona i w efekcie przedsiębiorstwa istniejące w innych 
państwach członkowskich mają mniejsze szanse na rynku w danym państwie członkowskim. Od 
1995 r. kilka państw członkowskich zaczęło otwierać niektóre rynki transportowe na konkurencję, 
w tym ze strony przedsiębiorstw istniejących w innych państwach członkowskich, co oznacza, że 
szereg przedsiębiorstw oferuje już swoje usługi w zakresie transportu miejskiego, podmiejskiego 
czy regionalnego w państwach członkowskich innych niż ich kraj pochodzenia. Dodatkowo, trzeba 
pokreślić, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału nie istnieje próg czy udział procentowy, poniżej 
którego można uznać, że handel pomiędzy państwami członkowskimi nie doznaje uszczerbku. 
Stosunkowo mała kwota pomocy lub stosunkowo mała wielkość przedsiębiorstwa otrzymującego 
wsparcie nie wykluczają automatycznie możliwości, że handel pomiędzy państwami członkowski-
mi mógłby ucierpieć62. Z powyższego wynika, że analizowana przesłanka nie będzie spełniona, 
gdy dany rynek transportowy w państwie członkowskimi udzielającym wsparcia jest zamknięty 
na konkurencję (nie został zliberalizowany).

59 Pkt 188 projektu Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i przywołane 
tam orzecznictwo.
60 Decyzja KE z 15.12.2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C21/2005 (ex PL 45/2004), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w po-
staci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych, Dz. Urz. UE 2010 L 347/29, pkt 88–89.
61 Orzeczenie TSUE z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark	Trans	GmbH, Zb. Orz. 2003, s. I–7747.
62 Decyzja KE z 22.06.2006 r. w sprawie pomocy państwa N 258/06 – Polska – Tramwaje	Śląskie	S.A.	–	pomoc	w	celu	ratowania	przedsiębiorstwa. 
Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N258_2006, pkt 25.
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Jak zaznaczyła KE, w projekcie „Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”, możliwość zakłócenia konkurencji jest wykluczona, jeżeli dana 
usługa jest objęta monopolem prawnym (ustanowionym zgodnie z prawem UE) i nie konkuruje 
z podobnymi (zliberalizowanymi) usługami oraz usługodawca nie może prowadzić działalności 
(ze względu na ograniczenia regulacyjne lub ustawowe) na żadnym innym zliberalizowanym 
rynku (geograficznym lub produktowym). Przy czym z monopolem prawnym mamy do czynienia 
w sytuacji, gdy na podstawie przepisów prawa krajowego lub środków regulacyjnych daną usługę 
może świadczyć wyłącznie jedno, konkretne przedsiębiorstwo, z wyraźnym wyłączaniem możli-
wości realizacji tej usługi przez inne przedsiębiorstwa. Jednakże to, że świadczenie usługi zostało 
powierzone określonemu przedsiębiorstwu nie wystarcza do uznania, iż posiada ono monopol 
prawny na realizację tej usługi. Co niezwykle istotne, KE podkreśla, że wprowadzając monopol 
prawny, państwo członkowskie powinno wykluczyć możliwość pojawienia się konkurencji nie tylko 
„na rynku”, lecz także tzw. konkurencji o rynek. A zatem, nie tylko zapewnić, że dana usługa będzie 
świadczona wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo, lecz także, że nie pojawi się konkurencja 
na etapie wyboru tego przedsiębiorstwa (wyłącznego wykonawcy usługi). Przykładem decyzji, 
w której KE uznała, że monopol prawny wyklucza wystąpienie pomocy państwa jest przywoływana 
już decyzja w sprawie N356/2002. W decyzji tej, KE stwierdziła, że finansowanie infrastruktury 
kolejowej w Wielkiej Brytanii nie miało charakteru pomocy państwa, ponieważ prawo brytyjskie 
w efektywnie zamknęło rynek zarządzania infrastrukturą kolejową na konkurencję63.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że konkurencja „na rynku” oznacza sytuację, w której po-
szczególne przedsiębiorstwa konkurują pomiędzy sobą w zakresie świadczonych usług, tj. na 
etapie ich realizacji. Poprzez konkurencję „o rynek” rozumie się zaś taki system organizacji da-
nego rynku, w którym konkurencja pojawia się na etapie wyłaniania przedsiębiorstw świadczą-
cych usługi, lecz nie występuje na etapie ich świadczenia. W tym przypadku władze publiczne 
wybierają na określony czas przedsiębiorstwa świadczące usługi na danym obszarze, w drodze 
konkurencyjnej i niedyskryminacyjnej procedury, zazwyczaj w drodze przetargu. Na etapie świad-
czenia usług konkurencja pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami jest jednak wyłączona. 
Przedsiębiorstwa wybrane do świadczenia usług otrzymują de facto monopol na ich realizację na 
wskazanym obszarze w ściśle określonym przedziale czasu64.

W tym miejscu trzeba postawić pytanie: czy publiczne wsparcie na budowę infrastruktu-
ry transportowej mającej charakter monopolu naturalnego może zakłócać wymianę handlową 
i konkurencję na wewnętrznym rynku UE. Pytanie to jest istotne, ponieważ w sektorze transportu 
nierzadko mamy do czynienia z infrastrukturą, o takim właśnie charakterze. Jednym z typowych 
przykładów monopolu naturalnego w transporcie jest infrastruktura kolejowa. Na taki charakter 
infrastruktury kolejowej wskazał prawodawca unijny w motywie 71 dyrektywy nr 2012/34/UE65. 
Również KE, w decyzji z w sprawie N 356/2002, zaznaczyła, że wysokie koszty inwestycji powo-
dują, iż duplikacja sieci kolejowej byłaby zbyt kosztowna, co za tym idzie zarządzanie wszelką 

63 Pkt 75–76 decyzji.
64 M. Antonowicz, Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego, „Problemy Zarządzania” 2008, nr (1)19, s. 40; Structural Reform in the 
Rail	Industry	2005, OECD 2005, s. 8; S. Jarecki Modele	prokonkurencyjnych	rozwiązań	prawnych	w	zakresie	pasażerskich	przewozów	kolejowych, 
Europrawo, Warszawa 2013, s. 38.
65 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(wersja przekształcona), Dz. Urz. UE 2012 L 343/32.
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zintegrowaną infrastrukturą kolejową może być scharakteryzowane jako monopol naturalny na 
określonym terytorium. 

Porównując dwie, wspomniane już, decyzje dotyczące wsparcia dla brytyjskiej infrastruktury 
kolejowej – decyzję w sprawie N 356/2002 oraz decyzję w sprawie N 500/2001 – należy dojść do 
wniosku, że samo występowanie w obrębie danej infrastruktury monopolu naturalnego nie było dla 
KE wystarczające do uznania, że wsparcie nie będzie zakłócać konkurencji i wymiany handlowej 
na wewnętrznym rynku UE. W obu przypadkach mieliśmy bowiem do czynienia z tą samą, objętą 
monopolem naturalnym, infrastrukturą kolejową. W decyzji N 500/2001 KE stwierdziła jednak, że 
wsparcie dotyczące tej infrastruktury stanowiło pomoc państwa, ponieważ, zgodnie z obowiązują-
cym w Wielkiej Brytanii prawem, każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego pochodzenia, mogło 
wystąpić o przyznanie licencji na zarządzanie infrastrukturą kolejową, a następnie ją otrzymać 
i stać się potencjalnym konkurentem zarządcy infrastruktury otrzymującego wsparcie. Dopiero 
efektywne zamknięcie rynku zarządzania infrastrukturą kolejową na konkurencję pozwoliło KE 
uznać, że wsparcie dla brytyjskiej infrastruktury kolejowej nie stanowiło pomocy państwa.

W mojej ocenie, wykluczenie występowania wpływu wsparcia na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi UE oraz konkurencję na wewnętrznym rynku UE jest możliwe nie tylko 
w sytuacji, gdy zarządzanie daną infrastrukturą jest objęte monopolem prawnym, lecz także wów-
czas, gdy wspierana infrastruktura ma charakter monopolu naturalnego, o ile państwo członkowskie 
nie wprowadzi konkurencji o rynek zarządzania tą infrastrukturą, tj. nie zdecyduje się wybierać jej 
zarządcy z zastosowaniem konkurencyjnej procedury wyboru. Przykładowo, w danym państwie 
infrastrukturą o charakterze monopolu naturalnego od dawna zarządza określone przedsiębiorstwo 
i państwo nie zamierza zmieniać tego stanu, co nie oznacza, że wprowadza do swojego prawa 
przepis w sposób wyraźnie zastrzegający wyłączność zarządzania tą infrastrukturą na rzecz tego 
przedsiębiorstwa. Należy bowiem uznać, że wówczas sytuacja faktyczna w przypadku występo-
wania monopolu prawnego i naturalnego jest dokładnie taka sama. Monopol naturalny, tak samo 
jak prawny, polega na tym, że na danym rynku istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo wytwarzające 
określone dobro lub usługę. Różnica sprowadza się jedynie do źródła pozycji monopolistycznej 
tego przedsiębiorstwa. W przypadku monopolu prawnego źródłem pozycji monopolistycznej są 
przepisy prawa, natomiast w przypadku monopolu naturalnego warunki o charakterze ekonomicz-
nym i technicznym, które powodują, że występowanie więcej niż jednego producenta na danym 
rynku byłoby niemożliwe. Należy wyjaśnić, że monopol naturalny cechuje występowanie wielkich 
korzyści skali66. Monopole naturalne pojawiają się przeważnie w sektorach, w których koszt uru-
chomienia działalności jest bardzo duży, w szczególności ze względu na konieczność stworzenia 
infrastruktury sieciowej. Rozkładanie się kosztu uruchomienia działalności na kolejne porcje wy-
twarzanego dobra jest przyczyną ogromnych korzyści skali67 – koszty prowadzenia działalności 
są zawsze niższe, jeżeli prowadzi ją tylko jedno przedsiębiorstwo. Wybudowanie i eksploatacja 
sieci są kosztowne, ale koszty maleją w miarę zwiększania jej zasięgu. Jeśli na danym obszarze 
istniałyby dwie konkurencyjne (alternatywne) wobec siebie sieci, to zasadniczo koszty utrzymania 
każdej z nich byłyby dwukrotnie większe, niż gdyby istniała tylko jedna sieć68. A zatem względy 

66 M. Szydło, Regulacja	sektorów	infrastrukturalnych	jako	rodzaj	funkcji	państwa	wobec	gospodarki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, 
s. 59; P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. I, WN PWN, Warszawa 2004, s. 268.
67 B. Czarny, Wstęp	do	ekonomii, PWE, Warszawa 2006, s. 101.
68 M. Szydło, Regulacja	sektorów	infrastrukturalnych	jako…, s. 59.
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natury ekonomicznej i technicznej uniemożliwiają funkcjonowanie konkurencji na rynku o cechach 
monopolu naturalnego69. Z technicznego punktu widzenia zazwyczaj nie jest możliwe stworze-
nie kilku alternatywnych wobec siebie sieci infrastrukturalnych70. W zakresie uwarunkowań eko-
nomicznych trzeba wskazać, że gdyby wiele małych przedsiębiorstw wytwarzało po niewielkiej 
części całości usługi (sprzedawanej) na rynku o charakterze monopolu naturalnego, ich koszty 
przeciętne okazałyby się bardzo wysokie. Każdy wzrost ilości świadczonych usług pozwalałby im 
obniżyć koszty wytwarzania, a więc także cenę. Zachęcałoby to przedsiębiorstwa działające na 
tym rynku do zwiększania podaży i obniżania ceny w celu zwiększenia zysku. Skutkowałoby to 
ciągłymi wojnami cenowymi, które w końcu doprowadziłyby do opanowania całego rynku przez 
jedno z konkurujących na nim przedsiębiorstw71. A zatem w przypadku monopolu naturalnego 
źródłem wyłączności nie jest przepis prawa, lecz sytuacja faktyczna wyznaczająca warunki pro-
wadzenia racjonalnej działalności gospodarczej72.

V.	Podsumowanie
KE podkreśla, że pozostało bardzo niewiele rodzajów infrastruktury, których finansowanie jest 

wyłączone z zastosowania przepisów o pomocy państwa. Nie można dalej kwestionować, że finan-
sowanie przez władze publiczne jakiejkolwiek infrastruktury transportowej (pomijając infrastrukturę 
związaną z wykonywaniem prerogatyw państwa), która może być komercyjnie eksploatowana, 
podlega kontroli z punktu widzenia zgodności z przepisami o pomocy państwa. A contrario jedynie 
finansowanie infrastruktury, która nie jest komercyjnie wykorzystywana (nie jest wykorzystywana 
do prowadzenia działalności gospodarczej) i jest budowana w interesie ogólnospołecznym, co 
do zasady, jest wyłączone z zakresu zastosowania przepisów o pomocy państwa. Obejmuje to 
budowę dróg publicznych, autostrad, których operatorem nie jest koncesjonariusz73, dostępnych 
dla całego społeczeństwa. W odniesieniu do transportu kolejowego należy zaznaczyć, że dzia-
łalność przedsiębiorstw kolejowych została w ostatnim czasie zliberalizowana. Na poziomie UE 
został otwarty rynek kolejowych przewozów towarowych oraz rynek kolejowych pasażerskich 
przewozów międzynarodowych (wraz z wprowadzeniem możliwości tzw. kabotażu). Jednakże 
w przypadku działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową (również jej budowy, 
utrzymania itp.) do decyzji państw członkowskich pozostawiono czy otworzą one ten rodzaj dzia-
łalności na konkurencję, czy też utrzymają w tym zakresie monopol określonego podmiotu (prawo 
UE nie narzuca państwom członkowskim żadnych konkretnych rozwiązań w tym zakresie). Biorąc 
powyższe pod uwagę, to czy przepisy o pomocy państwa znajdują zastosowanie do działalności 
polegającej na budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej zależy od sytuacji występującej w da-
nym państwie członkowskim. Jednakże finansowanie infrastruktury portów morskich czy lotnisk, 

69 B. Czarny, Wstęp	do…, s. 102.
70 T. Banaszczyk, M. Król, Dostęp	do	infrastruktury	transportu	kolejowego	w	Polsce.	Założenia	i	praktyka, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1(19), 
s. 56. Podobnie S. Dudzik zauważył, że „zbyt duża liczba urządzeń sieciowych (…) może być niekorzystna zarówno w związku z ograniczeniem bilansu 
terenów miejskich, jak i ze względu na uciążliwość i niewygody dla mieszkańców” (zob. S. Dudzik, Działalność	gospodarcza	samorządu	terytorialnego, 
Zakamycze, Kraków 1998, s. 280).
71 B. Czarny, Wstęp	do…, s. 102; M. Szydło Unbundling własnościowy (ownership	unbundling)	jako	instrument	regulacyjny	w	sektorze	energetycznym, 
„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 2, s. 2; M. Szydło, Państwowe	monopole	handlowe	na	rynku	wewnętrznym	Unii	Europejskiej, 
„Studia Prawnicze” 2007, z. 2(172), s. 5.
72 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 281.
73 W swojej praktyce decyzyjnej KE uznawała, że wsparcie na budowę autostrad eksploatowanych przez koncesjonariusza jest objęte zastosowaniem prze-
pisów o pomocy państwa. Zob. np. decyzję KE z 10.07.2007 r. w sprawie pomocy państwa N 134/2007 – Grecja – Thessaloniki Submerged Tunnel Projekt, 
wersja w języku angielskim niepublikowana oraz decyzję KE z 13.05.2009 r. w sprawie pomocy państwa N 151/2009 i N 152/2009 – Polska – Pomoc na 
budowę	i	eksploatację	autostrady	A1	(odcinek	Gdańsk-Toruń). Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/230259/230259_974007_38_2.pdf.
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która jest wykorzystywana w celach komercyjnych (do prowadzenia działalności gospodarczej), 
podlega zastosowaniu przepisów o pomocy państwa i co do zasady powinno być notyfikowane 
KE, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE74. Nowe podejście KE do finansowania przez władze publicz-
ne infrastruktury transportowej może spowodować wzrost ilości notyfikacji projektów wsparcia 
dotyczących tej infrastruktury dokonywanych przez państwa członkowskie w trybie, o którym 
mowa w art. 108 ust. 3 TFUE, co może skutkować wydłużeniem się, i tak już czasochłonnego, 
procesu zatwierdzania pomocy przez KE. Dotyczy to także małych projektów, niemających zna-
czącego wpływu na warunki konkurencji na wewnętrznym rynku UE, w istocie niebudzących za-
interesowania KE. Powyższe może przyczynić się do opóźnień w realizacji krajowych projektów 
infrastrukturalnych, a także wiązać się ze zwiększeniem obciążeń administracyjnych dla organów 
wdrażających te projekty (związanych z obsługą skomplikowanego procesu notyfikacji), co będzie 
szczególnie uciążliwe dla organów lokalnych. W mojej ocenie, KE powinna uelastycznić swoje 
podejście i zrezygnować z uznawania, że pobieranie opłat za korzystanie z danej infrastruktury 
automatycznie oznacza, że infrastruktura ta jest wykorzystywana do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ponadto, należy rozważyć objęcie projektów dotyczących lokalnej infrastruktury 
transportowej zakresem zastosowania nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, 
na podstawie którego niektóre rodzaje pomocy państwa będą uznawane za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym UE i zostaną wyłączone z obowiązku notyfikacji KE.

74 Note to DG Regio Application of State aid rules to infrastructure investment projects, European Commission DG Competition, Brussels COMP/03/2011.
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 2.  Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu kolejowego

 3. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI
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 7.  Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego w oparciu o zgodność 
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Streszczenie	
Artykuł przedstawia procedurę dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze 
RP. Autor przybliża w nim najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych procedur dopuszcza-
nia do eksploatacji pojazdów kolejowych, a także identyfikuje istotne różnice występujące między 
poszczególnymi postępowaniami przed Prezesem UTK, kończącymi się odpowiednio wydaniem 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego albo zezwolenia na dopuszcze-
nie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI bądź niezgodnego z TSI. W opracowaniu 
przedstawiono różnicę między poszczególnymi trybami dopuszczania do eksploatacji, przegląd 
dokumentacji przedstawianej Prezesowi UTK, odnosząc się równocześnie do aktów prawa unij-
nego, w szczególności o charakterze technicznym (techniczne specyfikacje interoperacyjności), 
mających istotny wpływ na analizowane zagadnienia.

Słowa	kluczowe:	Prezes UTK; tabor; pojazdy kolejowe; interoperacyjność systemu kolei; do-
puszczenie do eksploatacji; zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego; 
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; zgodność z technicznymi 
specyfikacjami interoperacyjności; niezgodność z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności; 
deklaracja weryfikacji WE podsystemu; certyfikat pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI; dekla-
racja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI; modernizacja; odnowienie. 

I.	Wstęp
W czwartym numerze iKAR-a z 2013 r., poświęconym nowym wyzwaniom w zakresie libe-

ralizacji i regulacji rynków kolejowych, w artykule pt. „O dogmatyce prawa transportu kolejowego. 
Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r.”, autorzy 
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trafnie zwrócili uwagę, że brak jest w zasadzie opracowań monograficznych czy komentatorskich 
poświęconych prawu transportu kolejowego1. Rozbudowując powyższą myśl, należy wskazać, 
iż szczególnie aktualna jest ona w zakresie prawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Dokonując wewnętrznej klasyfikacji powyższego pojęcia, biorąc za wyznacznik kryterium 
funkcjonalne określonych norm prawnych, autor proponuje wyróżnienie w ramach „prawa bez-
pieczeństwa w transporcie kolejowym” trzech zasadniczych części: 
1) zbioru przepisów poświęconych zagadnieniom interoperacyjności systemu kolei oraz wprowa-

dzaniu na rynek (dopuszczaniu do eksploatacji) składników interoperacyjności, podsystemów 
strukturalnych, pojazdów kolejowych, jak również nieujętych w technicznych specyfikacjach 
interoperacyjności (dalej: TSI), typów urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia 
ruchu kolejowego;

2) prawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym sensu stricto, tj. zbioru przepisów poświę-
conych zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa kolei, których zasadniczym celem jest za-
pewnienie odpowiednich procedur regulujących funkcjonowanie zarządców infrastruktury, 
przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie (dalej: ECM) oraz innych podmiotów, których działalność została poddana przez 
ustawodawcę dodatkowym regulacjom w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobień-
stwo występowania wypadków, poważnych wypadków oraz incydentów2 w ramach całego 
systemu kolei RP; procedury są formułowane przez w/w podmioty sektora kolejowego przed 
rozpoczęciem przez nie działalności gospodarczej3, a w toku działalności tych podmiotów 
stanowią punkt odniesienia dla działań kontrolnych i nadzorczych podejmowanych przez 
Prezesa UTK lub upoważnione przez niego osoby;
3) zbioru przepisów poświęconych nadzorowi technicznemu nad eksploatacją i utrzymaniem 

linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, których zasadniczym celem jest regulacja zagadnień 
związanych z przeprowadzaniem kontroli oraz sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem 
przedsiębiorców sektora kolejowego.

Podstawowe regulacje w powyższym zakresie zawiera ustawa z 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym4 (dalej: ustawa o transporcie kolejowym; utk), akty wykonawcze do utk, prawo 
wtórne UE z zakresu kolejnictwa, jak również przepisy wewnętrzne (regulacje wewnętrzne) przed-
siębiorców sektora kolejowego, zatwierdzone przez Prezesa UTK. Nie wchodząc w szczegóły 
powyższego podziału w ramach prawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym sensu largo, 
niniejsze opracowanie dotyczy pierwszej z wyodrębnionych grup, tj. zbioru przepisów dotyczących 
wydania aktów sankcjonujących wprowadzanie do eksploatacji nowej kategorii produktu (pojaz-
du kolejowego), a dokładniej tych przepisów, które regulują postępowanie przed Prezesem UTK 
w przedmiocie wydania: (1) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego albo 
(2) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Podejmując próbę określenia charakteru prawnych form działania Prezesa UTK w zakresie 
prawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, autor skłania się ku przyjęciu, iż zezwolenia 
1 M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, O	dogmatyce	prawa	transportu	kolejowego.	Kilka	uwag	w	dziesiątą	rocznicę	uchwalenia	ustawy	o	transporcie	kole-
jowym	z	2003	r., iKAR 2013, nr 4, s. 113.
2 Ustawowe definicje pojęć „wypadek”, „poważny wypadek”, „incydent” zawarte są odpowiednio w art. 4 pkt. 45–47 utk. 
3 Potwierdzeniem, że dany system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego spełnia ustawowe 
wymagania są odpowiednio: autoryzacja bezpieczeństwa oraz certyfikat bezpieczeństwa w części A i B.
4 T.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.
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oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wykazują największe 
podobieństwo do grupy tzw. administracyjnych aktów kwalifikujących, przy czym akty te mogą 
posiadać charakter zarówno uprawniający, jak i zobowiązujący5. Jak czytamy w literaturze przed-
miotu6, przysporzenie prawne, kreowane w wyniku odnośnych zmian, wyraża się przez dodanie 
jednostce właściwej treści publicznych praw podmiotowych oraz powinności prawnych na gruncie 
prawa administracyjnego gospodarczego. 

Istotną cechą administracyjnych aktów kwalifikujących jest również fakt, że w modelowych 
przykładach podlegają one nadzorowi administracyjnemu w zakresie wykonywania przez przed-
siębiorcę norm kształtujących, których przestrzeganie jest istotne z punktu widzenia interesu 
publicznego7. W niektórych sytuacjach niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obo-
wiązków przez przedsiębiorcę upoważnia organ do skorzystania z instrumentów nadzorczych, 
znoszących sytuację prawną ustaloną uprawniającymi administracyjnymi aktami kwalifikującymi8. 
Mając powyższe na uwadze, autor wskazuje, że zarówno w przypadku świadectw, jak i zezwo-
leń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego możemy wyróżnić w/w swoiste cechy 
administracyjnych aktów kwalifikujących:
1) dokonują one zmian w sytuacji prawnej podmiotu działalności gospodarczej, polegających 

na dodaniu jednostce właściwych praw podmiotowych (uprawniają do eksploatacji danego 
pojazdu kolejowego lub typu pojazdu kolejowego);

2) kreują po stronie podmiotu, któremu wydano zezwolenie lub świadectwo, powinności prawne 
na gruncie prawa administracyjnego gospodarczego (np. dla producenta taboru – obowią-
zek produkowania danego typu pojazdu kolejowego według ściśle określonej dokumentacji 
technicznej przedłożonej na etapie postępowania w przedmiocie wydania świadectwa lub 
zezwolenia, a także w przypadku zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji – zgodnie z pro-
cesem produkcji potwierdzonym i zatwierdzonym przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
w certyfikacie weryfikacji WE podsystemu strukturalnego/certyfikacie weryfikacji pojazdu 
kolejowego niezgodnego z TSI); 

3) nadzór administracyjny w zakresie wykonywania norm kształtujących; w trakcie kontroli wy-
konywanych przez Prezesa UTK lub upoważnione przez niego osoby (działania nadzorcze), 
w trakcie dokonywania przeglądu certyfikatów bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa 
Prezes UTK może cofnąć zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane na podsta-
wie art. 23f ust. 4 albo art. 23g ust. 5; odpowiedni zapis odnosi się również do świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji typu, które mogą być cofane przez Prezesa UTK w przypadku 
stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu 
osób i rzeczy9.

5 Zob. C. Koskowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, LexisNexis, Warszawa 2000, s. 206; K. Kiczka, Administracyjne	akty	kwalifikujące	w	dzia-
łalności	gospodarczej, Kolonia Limited, Wrocław 2006.
6 K. Kiczka, Wybrane	praktyczne	problemy	administracyjnych	aktów	kwalifikujących, [w:] J. Supernat (red.), Między	tradycją	a	przyszłością	w	nauce	prawa	
administracyjnego.	Księga	jubileuszowa	dedykowana	Profesorowi	Janowi	Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 266.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Zob. art. 22f ust. 10 w zw. z art. 22f ust. 13 utk. W przedmiotowych sprawach działania nadzorcze mogą być niezwykle dotkliwe dla producenta 
taboru, który może zostać w decyzji Prezesa UTK zobowiązany do: 1) odkupienia albo wymiany, we wskazanym terminie, odpowiednio urządzeń albo 
budowli zgodnych z dopuszczonym typem na żądanie podmiotów, które faktycznie nimi władają; 2) powiadomienia podmiotów władających odpowiednio 
urządzeniami albo budowlami, zgodnymi z dopuszczonym typem, o cofnięciu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, określając termin i sposób 
ich powiadomienia.
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II.	Podstawowe	zagadnienia	proceduralne	 
związane	z	postępowaniem	administracyjnym	przed	Prezesem	UTK

Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (da-
lej: k.p.a.), jak również art. 14 ust. 4 utk, w postępowaniu przed Prezesem UTK co do zasady 
zastosowanie znajdują przepisy k.p.a. Ustawa o transporcie kolejowym przewiduje również, że 
w niektórych sprawach (zob. decyzje rozstrzygające co do istoty w sprawach, o których mowa 
w art. 29 ust. 1i oraz ust. 5, art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1, 2, 2aa i 3 utk) odwołanie od decyzji 
Prezesa UTK przysługuje bezpośrednio do SOKiK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Niniejszy tryb tzw. postępowania hybrydowego nie ma zastosowania do postępowań mających 
na celu dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, dlatego nie będzie przedmiotem dal-
szych rozważań.

Wymóg stosowania przepisów k.p.a., jak również okoliczność, iż Prezes UTK jest ministrem 
w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a., determinują w postępowaniu odwoławczym konieczność ko-
rzystania przez stronę ze środka zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
(patrz: art. 127 § 3 k.p.a.). Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio 
przepisy o odwołaniu od decyzji, dlatego też niektóre przepisy dotyczące odwołań nie będą sto-
sowane w tym postępowaniu, między innymi art. 129 § 1, art. 132, 133 lub art. 138 § 210. Zgodnie 
z orzecznictwem w przedmiotowych postępowaniach nie znajdą zastosowania te przepisy doty-
czące odwołań, które są związane z cechą dewolutywności postępowania11. Od decyzji Prezesa 
UTK, jako organu dokonującego ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej w przedmiocie 
wydania kwalifikujących aktów administracyjnych z zakresu dopuszczania do eksploatacji pojaz-
dów kolejowych, przysługuje skarga do WSA w Warszawie. 

III.	Klasyfikacja	systemów	dopuszczenia	do	eksploatacji	 
pojazdów	kolejowych	na	obszarze	RP

Pojazdy kolejowe, których dopuszczanie do eksploatacji jest przedmiotem niniejszego 
opracowania, ustawodawca definiuje jako pojazdy dostosowane do poruszania się na własnych 
kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu. W najprostszym ujęciu do pojazdów 
kolejowych definiowanych zgodnie z w/w definicją, a także rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia reje-
stru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych12 zaliczyć można: (1) pojazdy trakcyjne; 
(2) wagony towarowe; (3) wagony pasażerskie; (4) pojazdy specjalne. Co do zasady wszystkie 
z wymienionych kategorii pojazdów kolejowych podlegają na obszarze RP procedurom dopuszcze-
nia do eksploatacji, kończącym się wydaniem lub odmową wydania zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu kolejowego albo świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu 
kolejowego. Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z uregulo-
wanymi w polskim prawie procesami dopuszczania do eksploatacji wszystkich z wymienionych 
wyżej kategorii pojazdów kolejowych.

10 Zob. wyr. NSA z 10.06.1999 r., II SA 655/99, LexPolonica nr 4886005.
11 Zob. wyr. WSA w Warszawie z 24.04.2007 r., VI SA/Wa 126/07, Lex nr 319365.
12 Dz.U. z 2013 r., poz. 211 ze zm.
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System dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP należy podzie-
lić na dwie zasadnicze kategorie, wyróżnione ze względu na rodzaj dokumentu, który zostanie 
wydany wnioskodawcy po spełnieniu przez niego wszystkich przepisanych prawem wymagań, 
a także przeprowadzeniu przez Prezesa UTK odpowiedniego postępowania administracyjnego. 
Stosując w/w klasyfikację wyróżnić należy procedury dopuszczenia do eksploatacji kończące się 
wydaniem odpowiednio: 
1) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego;
2) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, aby poruszać się po sieci kolejowej na obszarze 
RP pojazd kolejowy powinien przejść odpowiednio procedurę:
1) dopuszczenia do eksploatacji rozumianą zgodnie z art. 4 pkt 36 utk w zw. z art. 4 pkt 36b utk 

jako czynności faktyczne i prawne konieczne do przekazania pojazdu kolejowego do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kończące się wydaniem zezwolenia na dopusz-
czenie do eksploatacji, tj. dokumentu uprawniającego zarządcę infrastruktury, przewoźnika, 
producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, importera, podmiotu zamawiającego, 
wykonawcę modernizacji, inwestora albo dysponenta do eksploatacji pojazdu kolejowego 
wprowadzanego po raz pierwszy do użytkowania;

2) dopuszczenia do eksploatacji typu, rozumianej zgodnie z art. 4 pkt. 36a utk w zw. z art. 4 pkt 15 
utk, jako czynności faktyczne i prawne konieczne do dopuszczenia typu pojazdu kolejowego 
(…) do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, 
tj. dokumentu uprawniającego do eksploatacji typu13 pojazdu kolejowego. 
Zarówno świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, jak i zezwole-

nia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego można poddawać dalszej klasyfikacji. 
I tak, biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku lub chronologiczne miejsce14 wniosku w procesie 
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, wśród świadectw dopuszczenia do eks-
ploatacji typu pojazdu kolejowego wyodrębnić można podziały na:
1) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony albo na czas nieokreślony; 
2) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

w oparciu o zgodność z dopuszczonym typem;
3) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane w oparciu o różne 

reżimy prawne, w szczególności różne akty wykonawcze. 
Z kolei w ramach systemu dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, koń-

czącego się wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, najważniejszym kryterium 
podziału będzie zgodność albo niezgodność pojazdu kolejowego z technicznymi specyfikacjami 
interoperacyjności (dalej: TSI). Zgodnie z definicją wyrażoną w § 2 pkt 3 Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei15 (dalej: rozporządzenie z 6 listopada 2013 r.), za pojazd kolejowy niezgodny z TSI 
należy uznawać pojazd kolejowy posiadający w swojej konstrukcji elementy określone w TSI 

13 Zgodnie z art. 4 pkt 13 utk typ pojazdu kolejowego oznacza pojazd kolejowy o określonych powtarzalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
14 Z wyjątkiem pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji przed 14.11.1997 r., pierwszym świadectwem na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego będzie świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych.
15 Dz.U. z 2013 r., poz. 1297.
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jako przypadki szczególne16 lub punkty otwarte17, lub nieujęty we właściwej TSI, lub niespełnia-
jący w całości lub w części zasadniczych wymagań określonych we właściwych TSI, lub objęty 
odstępstwami, o których mowa w art. 25f utk. Zgodnie z powyższą osią podziału ustawodawca 
wyodrębnił w ustawie o transporcie kolejowym pięć rodzajów zezwoleń na dopuszczenie do eks-
ploatacji pojazdu kolejowego:
1) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI (art. 23b 

ust. 3 utk);
2) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI (art. 23b 

ust. 6 utk);
3) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego ze wszystkimi 

TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, dopusz-
czonego do eksploatacji w którymkolwiek z innych państw członkowskich UE (art. 23f utk, 
z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 23 c utk);

4) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego posiadającego zezwolenie 
na dopuszczenie do eksploatacji, wydane w innym państwie członkowskim UE, niezgodnego 
z którąkolwiek z TSI (art. 23 g utk);

5) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w oparciu o zgodność z typem (art. 23d  
ust. 2 utk);
Wprowadzenie przez ustawodawcę podziału na zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

pojazdu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wynikało 
z jednej strony z kształtu dotychczasowych regulacji oraz oddziaływania przepisów międzycza-
sowych na procedury dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, z drugiej zaś – podyk-
towane było koniecznością implementacji do polskiego systemu prawnego Dyrektywy PE i Rady 
z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie18, a także geo-
graficznego ograniczenia zasięgu obowiązywania poszczególnych TSI jedynie do części systemu 
kolei na obszarze RP.

IV.	Rys	historyczny

1.	Systemy	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	przed	1	czerwca	2003	r.19

1.1.		Regulacje	dotyczące	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	 
przed	14	listopada	1997	r.

Przed 14 listopada 1997 r.20 żaden z aktów prawa powszechnie obowiązującego nie prze-
widywał udziału organów administracji publicznej w procesie dopuszczania do eksploatacji po-
jazdów kolejowych. W szczególności ustawa z 2 grudnia 1960 r. o kolejach21, milczała na temat 

16 Zgodnie z art. 4 pkt 30a utk „szczególny przypadek” oznacza część systemu kolei, dla którego, tymczasowo lub na stałe, ustalono odrębne przepisy 
w technicznych specyfikacjach interoperacyjności ze względu na istniejące ograniczenia geograficzne, topograficzne lub miejskie lub ze względu na 
konieczność zapewnienia zgodności z istniejącym systemem kolei.
17 Zgodnie z art. 4 pkt 30b utk „punkty otwarte” to wskazane w technicznych specyfikacjach interoperacyjności warunki techniczne odnoszące się do 
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, do których stosuje się przepisy krajowe.
18 Dz. Urz. UE 2008 L 191/01.
19 Data wejścia w życie ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.
20 Data wejścia w życie ustawy z 27.06.1997 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm.
21 T.j.: Dz.U. z 1989 r., nr 52, poz. 310, ze zm. Ustawa ta weszła w życie 08.12.1960 r. i uchylała szereg aktów prawnych z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. 
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procedur dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych22. Powyższe nie oznacza oczywi-
ście, że przed 14 listopada 1997 r. pojazdy kolejowe nie podlegały jakimkolwiek badaniom przed 
przystąpieniem do ich eksploatacji. Przed w/w datą proces ten, zwany „dopuszczaniem do ru-
chu”, miał charakter wewnątrzorganizacyjny i był przeprowadzany przez odpowiednią jednostkę 
organizacyjną Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe, odbywał się przy tym 
bez udziału jakichkolwiek organów administracji publicznej. Odpowiednie czynności faktyczne 
(badania) od 1951 r. wykonywane były przez jednostkę organizacyjną PKP – Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa23, przekształcony w 1987 r., na podstawie zarządzenia nr 67 
Ministra Komunikacji z 12 października 1987 r., w Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa24. 
W prostej linii jednostką badawczą, będącą spadkobiercą tych jednostek organizacyjnych, jest 
Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie. Nadmienić należy, że dopuszczenie do eksploatacji 
w oparciu o dopuszczanie do ruchu przed 14 listopada 1997 r. może mieć w dalszym ciągu zna-
czenie w prowadzonych przed Prezesem UTK postępowaniach administracyjnych w przedmiocie 
wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego25.

1.2.		Proces	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	 
w	okresie	14	listopada	1997–1	czerwca	2003	r.

Rewolucyjne zmiany w przedmiocie dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych 
wprowadziła ustawa z 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, przewidująca utworzenie cen-
tralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach nadzoru technicznego nad eks-
ploatacją linii kolejowych, pojazdów szynowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego – Głównego 
Inspektora Kolejnictwa. Przedmiotowy akt prawny był pierwszym, który przewidywał udział organu 
administracji publicznej w procesie dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego. Zgodnie 
z art. 13 ust. 2 ustawy z 27 czerwca 1997 r. na przewoźników kolejowych lub zarząd kolei na-
łożono obowiązek uzyskania, na każdy typ eksploatowanego pojazdu szynowego, świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Głównego Inspektora Kolejnictwa26.

2.		Procedury	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	po	wejściu	w	życie	
ustawy	z	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym

2.1.		Proces	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	 
w	okresie	1	czerwca	2003–11	sierpnia	2012	r.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, mającym wpływ na kształt procedury dopuszczania do 
eksploatacji pojazdów kolejowych w Polsce, było wejście w życie ustawy z 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym, a także dwóch ustaw nowelizujących tę ustawę: 

22 Również inne akty prawa powszechnie obowiązującego poświęcone kolei nie zawierały regulacji dotyczących procedur dopuszczania do eksploa-
tacji pojazdów kolejowych.
23 Powstał w oparciu o zarządzenie Ministra Kolei z 30.05.1951 r. z Referatu Doświadczalnego Parowozów Ministerstwa Komunikacji.
24 Na temat szczegółów dotyczących przekształcania jednostek naukowo-technicznych w ramach przedsiębiorstwa państwowego PKP zob.: http://
www.ikolej.pl/instytut/o-instytucie/ (27.08.2014).
25 Zob.: rozdział IV pkt 2 niniejszego opracowania.
26 Na temat szczegółów dotyczących procesu dopuszczania do eksploatacji pojazdu kolejowego w okresie 14.11.1997–1.06.2003 r. zob.: ustawa 
z 27.06.1997 o transporcie kolejowym oraz akty wykonawcze: (1) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 22.04.1999 r. w sprawie 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu szynowego (Dz.U. 
Nr 47, poz. 475); (2) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20.07.2000 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego (Dz.U. Nr 69, poz. 813).
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– ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (dalej: ustawa 
z 16 września 2011 r.);,

– ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (dalej: ustawa 
z 30 sierpnia 2013 r.). 
Przed datą wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, dookreślających proces wyda-

wania świadectw dopuszczenia do eksploatacji po zmianach wynikających z ustawy z 16 listopada 
2011 r. – dniem 11 sieprnia 2012 r.27, utk. nie przewidywała innych procedur dopuszczania do 
eksploatacji niż postępowanie w przedmiocie wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu pojazdu kolejowego28. 

Przepisy aktów wykonawczych z 2004 r. i 2005 r., w związku z przepisem przejściowym 
wyrażonym w art. 3 ust. 4 ustawy z 16 września 2011 r., nadal mogą sporadycznie wpływać na 
proces wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, szczególnie 
w sytuacjach wielokrotnego występowania przez wnioskodawców o wydanie kolejnego świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji na czas określony. Działanie takie umożliwił w/w przepis przejścio-
wy, w powiązaniu z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30 kwietnia 2004 r., który 
stanowił, że Prezes UTK na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa może 
przedłużyć ważność świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas określony, 
wydając nowe świadectwo, w sytuacjach: gdy (1) próby eksploatacyjne nie mogą być przepro-
wadzone w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych 
od podmiotu wnioskującego o wydanie świadectwa, lub (2) ze względu na konieczność przepro-
wadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz.

Aktualnie z zastosowaniem podobnych przepisów przejściowych29 mamy do czynienia w przy-
padku postępowań w przedmiocie wydania kolejnego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu na czas określony, w którym pierwszy wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu pojazdu kolejowego na czas określony został złożony w trakcie obowiązywania 
aktów wykonawczych z 7 sierpnia 2012 r.30.

2.2.	Znaczenie	ustawy	z	16	września	2011	r.	o	zmianie	ustawy	o	transporcie	kolejowym

Niniejsza ustawa w zamierzeniu ustawodawcy służyła implementacji dyrektyw PE i Rady 
nr 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, 
a także dyrektywy nr 2008/110/WE z 16 grudnia 2008 r., zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE 

27 Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 16.09.2011 r. wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące okresu między datą wejścia w życie ustawy z 16.09.2011 r. 
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym a 11.08.2012 r. – datą wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych regulujących postępowanie w przed-
miocie wydawania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu – rozwiał § 11 rozporządzenia z 07.08.2012 r., zgodnie z którym do postępowań 
w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu wszczętych po 28.01.2012 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
28 Procedurę wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego do 11.08.2012 r. określały: (1) rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 30.04.2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu ko-
lejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz.U. Nr 103, poz. 1090) (dalej: rozporządzenie z 30.04.2004 r.); (2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z 26.09.2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na 
które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz.U. Nr 175, poz. 1706) oraz (3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 r. 
w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia 
ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych (Dz.U. Nr 212, poz. 1772).
29 Zob. § 6 ust. 3 w zw. z § 11 rozporządzenia MTBiGM z 07.08.2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz.U. 2012 r., poz. 919).
30 Zob. (1) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 07.08.2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji 
typu; (2) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 07.08.2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (Dz.U. 2012 r., 
poz. 918); (3) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 07.08.2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych 
do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są 
wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz.U. 2012 r., poz. 911).
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w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych31. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu w/w 
ustawy „istotą projektu jest określenie zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploata-
cji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych, zasad wzajemnego uznawania pojazdów 
kolejowych, przyjęcie procedur oceny zgodności i certyfikacji składników interoperacyjności oraz 
podsystemów strukturalnych”32. Realizując powyższe założenia, ustawa z 16 września 2011 r. 
wprowadziła regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 
kolejowego w art. 23b–23g utk. 

Wymaga podkreślenia, że wprowadzenie nowych zasad dotyczących dopuszczania do eks-
ploatacji pojazdów kolejowych, w oparciu o procedury kończące się wydaniem zezwolenia na 
dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, nie rodziło konieczności uzyskania zezwoleń 
na dopuszczenie do eksploatacji dla dotychczas eksploatowanych pojazdów kolejowych. Zgodnie 
bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z 16 września 2011 r. świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu pojazdu kolejowego wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy oraz dokumenty do-
puszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych w ruchu międzynarodowym wydane na mocy 
umów międzynarodowych, w szczególności przepisów o wzajemnym użytkowaniu wagonów 
osobowych i bagażowych w ruchu międzynarodowym (RIC) i przepisów o wzajemnym użytkowa-
niu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej (RIV), zachowują ważność i upraw-
niają do wykonywania przewozów kolejowych zgodnie z warunkami, na jakich te dokumenty  
zostały wydane.

Ponadto można przyjąć, że art. 2 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2011 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym, który stanowi, że wszelkie wydane uprzednio świadectwa na dopusz-
czenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego zachowują swoją ważność, odnosi się również 
do postępowań w przedmiocie wydania świadectwa zgodności z typem na podstawie przepisów 
uchylonych, bez przeprowadzania całej procedury badawczej, pod warunkiem uzyskania przez 
wnioskodawcę pierwszego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego 
przed dniem 28 stycznia 2012 r.33.

Wskazać również należy, że na podstawie wspomnianej ustawy znaczącej modyfikacji uległ 
art. 23 utk, który przed wspomnianą nowelizacją określał warunki, tryb wydawania i cofania świa-
dectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. Po wejściu w życie nowelizacji 
procedurę dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego, kończącą się wydaniem świade-
ctwa dopuszczenia do eksploatacji, ograniczono do niektórych kategorii wnioskodawców, tj.: 
(1) zarządcy linii metra; (2) przewoźnika kolejowego realizującego przewozy w metrze; (3) użyt-
kownika bocznicy kolejowej; (4) przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy 
kolejowej; (5) zarządcy linii kolejowej o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm albo (6) prze-
woźnika kolejowego realizującego przewozy na liniach kolejowych o szerokości torów mniejszej  
niż 1435 mm. 

31 Dz. Urz. UE 2008 L 345/62.
32 Pobrano z: http://lexis.pl/external_document/pdf/2559005 (27.08.2014).
33 Podobną interpretację przyjęła również Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 30.01.2013 r., KIO 114/13, Lexis.pl nr 5047975, 
„Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie”, zeszyt nr 15, poz. 86.
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3.	Stosowanie	przepisów	dotychczasowych	 
na	mocy	przepisów	intertemporalnych	ustawy	z	30	sierpnia	2013	r.	

o	zmianie	ustawy	o	transporcie	kolejowym
Zgodnie z art. 2 ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym34 

do postępowań w sprawie wydania, przedłużenia ważności, zmiany lub cofnięcia świadectwa 
bezpieczeństwa, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
(tj. 31 marca 2014 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Dla wyboru prawidłowego trybu do-
puszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego po nowelizacji istotne znaczenie ma art. 3 w/w 
ustawy, z którego wynika, że:
1) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przed dniem wej-

ścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność i uprawniają do wykonywania przewozów 
kolejowych zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach;

2) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas nieokreślony może zostać wydane 
na dotychczasowych zasadach na pojazdy kolejowe, na które Prezes UTK przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas 
określony;

3) do postępowań dotyczących wydania oraz cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji 
typu, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 
się przepisy dotychczasowe.

V.	Postępowanie	w	przedmiocie	wydania	świadectwa	dopuszczenia	
do	eksploatacji	typu	pojazdu	kolejowego	w	oparciu	o	rozporządzenie	

z	13	maja	2014	r.	w	sprawie	dopuszczania	do	eksploatacji	
określonych	rodzajów	budowli,	urządzeń	i	pojazdów	kolejowych

1.		Zakres	obowiązywania	regulacji	dotyczących	wydawania	świadectw	dopuszczenia	
do	eksploatacji	typu	dla	pojazdu	kolejowego	po	31	marca	2014	r.

Najnowsze przepisy regulujące postępowanie przed Prezesem UTK w przedmiocie wyda-
nia świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego ustawodawca oparł na dwóch 
składowych: (1) ustawie z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 
(2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 maja 2014 r., które weszło w życie dnia 
31 maja 2014 r. Odstępstwa od stosowania przedmiotowych regulacji mogą wynikać z oma-
wianych w rozdziale III przepisów przejściowych. Od dnia 31 maja 2014 r. świadectwa dopusz-
czenia do eksploatacji typu dla pojazdu kolejowego wydaje się, gdy łącznie spełnione zostaną  
obie przesłanki:
1) dany rodzaj pojazdu kolejowego będzie ujęty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów 
budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych35 (dalej: rozporządzenie z 13 maja 2014 r.);

34 Dz.U. z 2013 r., poz. 1152.
35 Dz.U. z 2014 r., poz. 720. Zob. katalogi przedstawiające rodzaje pojazdów kolejowych, dla których Prezes UTK może wydać świadectwo dopusz-
czenia do eksploatacji typu: § 8 pkt 3 dla pojazdów kolejowych przeznaczonych do eksploatacji na infrastrukturze metra; § 9 pkt 3 dla pojazdów kole-
jowych mających poruszać się po infrastrukturze kolejowej o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm; § 10 pkt 3 dla pojazdów kolejowych mających 
poruszać się po bocznicach kolejowych; § 11 pkt 3 dla pojazdów kolejowych poruszających się po sieci kolejowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1.
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2) pojazd kolejowy będzie przeznaczony do eksploatacji wyłącznie: (a) na bocznicach kolejo-
wych; (b) na infrastrukturze kolejowej, obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej 
niż 1435 mm; (c) w metrze lub (d) sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione 
z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz 
miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie 
w obrębie tych sieci kolejowych (na sieci kolejowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1).

2.		Uproszczona	procedura	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	 
dopuszczonych	do	ruchu	przed	14	listopada	1997	r.	i	dalej	eksploatowanych

Jak już była mowa w punkcie 1.1. Rozdziału III, fakt dopuszczenia do eksploatacji przed 
14 listopada 1997 r., odbywającego się bez udziału organów administracji publicznej, jest jedną 
z przesłanek warunkujących możliwość zastosowania uproszczonego trybu dopuszczenia do 
eksploatacji pojazdu kolejowego. Odpowiednie regulacje w tym zakresie ustawodawca zawarł 
w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 maja 2014 r., stanowiącym, że dla 
pojazdów kolejowych, które (1) są eksploatowane i (2) były dopuszczone do eksploatacji w kraju 
przed 14 listopada 1997 r., należy dołączyć jedynie:
1) pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan 

techniczny;
2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa o:
 a)  zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach 

technicznych i dokumentach normalizacyjnych, obowiązujących w dniu rozpoczęcia jego 
eksploatacji,

 b) eksploatacji przed 14 listopada 1997 r.
Z praktycznych zagadnień związanych z zastosowaniem tego trybu dopuszczenia do eks-

ploatacji należy wskazać, iż pojęcie „dopuszczenia do eksploatacji w kraju przed 14 listopada 
1997 r.” posiada szerszy zakres obowiązywania niż pojęcie „dopuszczenie do ruchu” w ramach 
wewnątrzorganizacyjnych procedur Przedsiębiorstwa Państwowego PKP przed datą graniczną. 
Przykładowo można uznać w/w przesłankę, np. w przypadkach, gdy pojazd kolejowy był eksplo-
atowany na obszarze RP na podstawie miejscowych porozumień granicznych, których zawarcie 
wiązało się z koniecznością wcześniejszego spełnienia przepisów technicznych, obowiązujących 
w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe. Przykładem takich porozumień mogą 
być, np. zawierane przed 14 listopada 1997 r. miejscowe porozumienia graniczne między przedsię-
biorstwem państwowym Polskie Koleje Państwowe a Deutsche Bahn/Deutsche Reichsbahn Tantow 
dla odcinka eksploatowanego w ruchu granicznym Szczecin Gumieńce (Szczecin Główny) –Tantow.

3.		Procedura	dopuszczenia	do	eksploatacji	typu	pojazdu	kolejowego	w	oparciu	o	przepisy	
rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	z	13	maja	2014	r.

3.1.	Zagadnienia	ogólne

Zgodnie z art. 22 f ust. 13 w zw. z art. 22f ust. 1–12 utk warunkiem dopuszczenia do eksplo-
atacji typu pojazdu kolejowego, mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza. Jeżeli 
określony typ pojazdu jest produkowany przez więcej niż jednego producenta, wymagane jest 
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uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza produko-
wanego przez każdego z tych producentów. 

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydawane jest na czas nieokreślony, a w przy-
padku nowych typów lub konieczności wykonania prób eksploatacyjnych, na czas określony – 
przewidziany na przeprowadzenie tych prób. Przed uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu, typy urządzeń i typy budowli podlegają badaniom technicznym. Badania tech-
niczne przeprowadza jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 utk. Po przepro-
wadzeniu z wynikiem pozytywnym badań technicznych jednostka organizacyjna, o której mowa 
w art. 22g ust. 9 utk, wydaje dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań z wynikiem 
pozytywnym – certyfikat zgodności typu36.

Do obligatoryjnych załączników wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu pojazdu kolejowego zgodnie z § 2 rozporządzenia z 13 maja 2014 r., należą: 
1) certyfikat zgodności typu; 
2) opinia techniczna jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 23g utk; 
3) porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych wraz z ich programem (dotyczy 

typów, dla których wymagane jest przeprowadzenie prób eksploatacyjnych); 
4) pozytywna opinia eksploatacyjna wydana przez podmiot, który eksploatował pojazd kolejowy 

podczas prób eksploatacyjnych (dotyczy typów po przeprowadzonych próbach eksploatacyj-
nych, dla których wymagane jest ich przeprowadzenie).
Rozporządzenie z 13 maja 2014 r. przewiduje możliwość złożenia wniosku o wydanie świa-

dectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz załącznikami zarówno w postaci papierowej, jak 
i elektronicznej. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia z 13 maja 2014 r. wniosek o wydanie świa-
dectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz z załącznikami w postaci elektronicznej wnoszony 
jest na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne37 albo na informatycz-
nym nośniku danych, z tym zastrzeżeniem, że wniosek wraz z załącznikami powinien być uwie-
rzytelniony przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Podobnie jak w przypadku zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, 
ustawodawca przewidział w rozporządzeniu z 13 maja 2014 r. przepisy szczególne, dotyczące: 
(1) terminu załatwienia sprawy; (2) terminu na uzupełnienie braków wniosku. Zgodnie z § 4 w/w 
rozporządzenia wnioski o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu są rozpatrywane 
nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznika-
mi (przepis szczególny w stosunku do art. 35 § 3 k.p.a.). W przypadku złożenia niekompletnego 
wniosku lub konieczności uzupełnienia załączników Prezes UTK wzywa do uzupełnienia braków 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni (przepis szczególny w stosunku do art. 64 § 2 
k.p.a.).

36 Zgodnie z art. 4 pkt 15a utk certyfikat zgodności typu oznacza dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do przeprowadzenia 
badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu potwierdzający przeprowadzenie tych badań z wynikiem 
pozytywnym. Należy odróżnić certyfikat zgodności typu od certyfikatu zgodności z typem.
37 Dz.U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.
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3.2.		Badania	techniczne	przeprowadzane	w	ramach	procesu	dopuszczania	 
do	eksploatacji	pojazdów	kolejowych

Obligatoryjnym etapem poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie świadectwa dopuszcze-
nia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego jest przeprowadzenie badań technicznych. Bez ich 
przeprowadzenia nie jest możliwe przedłożenie obligatoryjnych załączników do wniosku o wydanie 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Paragraf 14 ust. 1 rozporządzenia z 13 maja 2014 r. 
przedstawia zakres badań technicznych dla wszystkich typów pojazdów kolejowych. W następ-
nych jednostkach redakcyjnych ustawodawca przedstawił katalog dodatkowych, obligatoryjnych 
badań technicznych, które powinny być przeprowadzane dla poszczególnych rodzajów pojazdów 
kolejowych (pojazdów trakcyjnych, wagonów pasażerskich, wagonów towarowych, pojazdów 
specjalnych). Dodatkowo zakres badań technicznych dla typu pojazdu kolejowego, w zależno-
ści od jego przeznaczenia, powinien ponadto obejmować wymagania określone w Regulaminie 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik 
C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)38. 

Katalog obligatoryjnych badań przeprowadzanych przez jednostkę organizacyjną uprawnio-
ną do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do 
eksploatacji typu nie stanowi wyliczenia wyczerpującego, gdyż § 16 rozporządzenia z 13 maja 
2014 r. daje Prezesowi UTK uprawnienie do zażądania przeprowadzenia dodatkowych badań 
w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa eksploatacji kolei. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem z dnia 13 maja 2014 r. Prezes UTK posiada również uprawnienie do ograniczenia 
zakresu badań technicznych, jeśli typ pojazdu kolejowego, który ma zostać dopuszczony do eks-
ploatacji, spełnia poniższe przesłanki: 
1) posiada certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub mających siedzibę 

na terytorium państw członkowskich UE;
2) był badany zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu, posiada raporty potwierdza-

jące pozytywne wyniki badań i jest eksploatowany na terytorium państw członkowskich UE;
3) posiada pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji lub
4) typ pojazdu kolejowego jest przeznaczony do modernizacji.

3.3.		Świadectwo	dopuszczenia	do	eksploatacji	w	oparciu	o	zgodność	 
z	dopuszczonym	typem

Wyżej przedstawione postępowanie w przedmiocie wydania świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu pojazdu kolejowego znajduje zastosowanie przy dopuszczaniu do eksploatacji 
pierwszego egzemplarza danego typu pojazdu kolejowego. W utk przewidziano również uprosz-
czoną procedurę dopuszczania kolejnych egzemplarzy danego typu pojazdu kolejowego w oparciu 
o zgodność z dopuszczonym typem, która nie wymaga udziału organu administracji publicznej, 
jakim jest Prezes UTK. Zgodnie z art. 22f ust. 8 w zw. z art. 22f ust. 13 utk kolejne pojazdy kole-
jowe zgodne z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
typu, uznaje się za dopuszczone do eksploatacji, jeżeli: 

38 Dz.U. z 2013 r., poz. 840.
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1) producent albo jego upoważniony przedstawiciel przeprowadził procedurę oceny zgodności 
z typem, a następnie wystawił deklarację zgodności z typem39 albo

2) podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, 
użytkownik bocznicy albo przewoźnik kolejowy wystawił deklarację zgodności z typem dla 
pojazdów kolejowych, które zamierza wprowadzić do eksploatacji po uprzednim przeprowa-
dzeniu przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9, badań technicznych, 
niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem, zakończonych wydaniem certyfikatu zgod-
ności z typem40.
W drugim przypadku jednostka organizacyjna określa zakres badań technicznych, niezbęd-

nych do stwierdzenia zgodności z typem, biorąc pod uwagę dokumentację techniczną, w tym dla 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym dowód bezpieczeństwa i jego weryfikację oraz dokumenty 
potwierdzające dotychczasowy przebieg eksploatacji dostarczone przez podmiot, który ubiega 
się o uzyskanie certyfikatu zgodności z typem.

VI.	Proces	dopuszczania	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	
kończący	się	wydaniem	zezwolenia	 

na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego

1.		Zagadnienia	wspólne	dla	wszystkich	postępowań	w	przedmiocie	wydania	zezwolenia	
na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego

Zgodnie z dyrektywą nr 2008/57/WE system kolei został podzielony przez unijnego usta-
wodawcę na podsystemy strukturalne o charakterze strukturalnym (infrastruktura, sterowanie, 
energia, tabor) oraz funkcjonalnym (ruch kolejowy, utrzymanie i aplikacje telematyczne dla prze-
wozów pasażerskich i towarowych). Polski ustawodawca implementował wspomniane regulacje 
w art. 25a pkt. 2 utk, wyróżniając dodatkowo dwie części podsystemu strukturalnego sterowanie: 
„urządzenia przytorowe” oraz „,urządzenia pokładowe”. Dla każdego z powyższych systemów 
unijny ustawodawca określa zasadnicze wymagania oraz specyfikacje techniczne ustalone dla 
całej UE (technicznych specyfikacji interoperacyjności, definiowanych przez polskiego ustawo-
dawcę w art. 4 pkt 33 utk jako specyfikacje obejmujące podsystemy lub ich części w celu spełnie-
nia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, ogłaszane przez KE 
w Dzienniku Urzędowym UE). Przykładem TSI istotnej dla procesu dopuszczenia do eksploatacji 
pojazdu kolejowego jest np. decyzja Komisji z 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfi-
kacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” 
w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych41.

Dla celów niniejszego opracowania istotnym jest podkreślony w motywie nr 26 dyrektywy 
nr 2008/57/WE fakt, że pojazd kolejowy składa się z podsystemu strukturalnego tabor i, tam gdzie 

39 Zgodnie z art. 4 pkt 35c utk deklaracja zgodności z typem oznacza oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego 
siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy 
infrastruktury, użytkownika bocznicy albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany pojazd kolejowy, urzą-
dzenie albo budowla są zgodne odpowiednio z typem pojazdu, urządzenia albo budowli, które już otrzymały zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji 
albo świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu.
40 Zgodnie z art. 4 pkt 15b utk certyfikat zgodności z typem oznacza dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do przepro-
wadzenia badań technicznych koniecznych do stwierdzania zgodności z typem, potwierdzający, że dane urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy są 
zgodne z typem, który uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu.
41 Dz. Urz. UE 2011 L 139/1.
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to konieczne, jednej lub więcej części innych podsystemów (przede wszystkim znajdujących się 
na pokładzie pojazdu części podsystemu sterowania ruchem kolejowym oraz znajdujących się 
na pokładzie pojazdu części podsystemu energia). Przyjęty system, wedle którego dopuszczany 
do eksploatacji pojazd kolejowy składa się z kliku podsystemów strukturalnych, na tle ustawy 
o transporcie kolejowym ma szczególne znaczenie dla procedur dopuszczania do eksploatacji 
pojazdów kolejowych zgodnych z TSI, gdyż wymaga od wnioskodawcy przedłożenia kilku dekla-
racji weryfikacji WE podsystemu wchodzącego w skład danego pojazdu kolejowego.

Wprowadzenie przez legislatora unijnego technicznych specyfikacji interoperacyjności jest 
zgodne z tzw. zasadami nowego podejścia, którym przyświeca cel, aby „harmonizacja ustawodaw-
cza została ograniczona do podstawowych wymagań, które musi spełniać wyrób wprowadzony 
na rynek Wspólnoty, jeśli ma korzystać z prawa swobodnego przepływu w obrębie Wspólnoty”42. 
Jednym z celów wprowadzania TSI jest także zbliżanie się do osiągnięcia interoperacyjności sy-
stemu kolei, definiowanej zgodnie z art. 4 pkt 29 utk jako zdolność systemu kolei do zapewnienia 
bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne, ruchowe, 
eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych wymagań 
dotyczących interoperacyjności systemu kolei43 i umożliwia efektywne poruszanie się po trans-
europejskiej sieci kolejowej. 

Zasadniczym wymogiem wobec podmiotów rynku kolejowego jest, aby, zgodnie z art. 5 
ust. 2 dyrektywy nr 2008/57/WE, podsystemy strukturalne stosowały się do TSI obowiązujących 
w chwili dopuszczenia ich do eksploatacji, ich modernizacji lub odnowienia (pod warunkiem, że 
zakres geograficzny stosowania danej TSI obejmuje również pojazdy kolejowe poruszające się 
po liniach kolejowych wskazanych w określonej TSI44). Aktualnie należy wymienić kilka TSI, które 
mają istotny wpływ na proces dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, który kończy 
się wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Kwestia zgodności lub niezgodności z TSI jest podstawowym kryterium, którym powinni kiero-
wać się wnioskodawca, Prezes UTK oraz inne podmioty biorące udział w procesie dopuszczania 
do eksploatacji pojazdu kolejowego. Ta właśnie cecha wpływa na szczegółowe wymagania, które 
powinny zostać spełnione przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do 
eksploatacji pojazdu kolejowego. 

Istotnym jest również, że zgodnie z art. 23c utk nie wymaga uzyskania zezwolenia na do-
puszczenie do eksploatacji pojazd kolejowy zgodny z TSI, który uzyskał zezwolenie na dopusz-
czenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim UE, jeżeli TSI dotyczące pojazdów nie 
określają punktów otwartych i szczególnych przypadków, a pojazd ten porusza się wyłącznie po 
sieci kolejowej zgodnej z TSI, które nie określają punktów otwartych i szczególnych przypadków.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 utk polski ustawodawca wyróżnia dwie kategorie pojazdów kolejo-
wych przeznaczonych do eksploatacji: (1) zgodne z TSI i (2) niezgodne z TSI. Zgodnie z art. 23b 
ust. 2 utk, przed wprowadzeniem do eksploatacji pojazd kolejowy powinien uzyskać od Prezesa 

42 Europejska Agencja Kolejowa, Przewodnik	stosowania	TSI, Nr ref.: ERA/GUI/07-2011/INT, s. 7.
43 Pojęcie „zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei” zdefiniowane jest w art. 4 pkt 32 utk, zgodnie z którym są to wyma-
gania określone w dyrektywie w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, dotyczące składników interoperacyjności, podsystemów i ich 
powiązań, które powinny być spełnione w transeuropejskim systemie kolei w celu zapewnienia interoperacyjności systemu kolei.
44 Ibidem. Aktualnie zakres geograficzny stosowania większości TSI to transeuropejski system kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnej określony 
w załączniku I do dyrektywy w sprawie interoperacyjności, tj. linie kolejowe transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i pojazdy, które prawdopodob-
nie będą poruszać się po nich. Definicja transeuropejskiej sieci kolejowej, do której w utk odsyła również polski ustawodawca, znajduje się w decyzji 
Komisji nr 661/2010/UE.
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UTK zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, z zastrzeżeniem art. 23c. Zezwolenie na do-
puszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego może zawierać warunki użytkowania tego pojazdu 
kolejowego. Co istotne, zgodnie z art. 23b ust. 6 utk zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI uprawnia do poruszania się jedynie na sieci kolejowej 
położonej na terytorium RP. Jak już była mowa w rozdziale II niniejszego opracowania, zgodnie 
z utk, w ramach systemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego wyróż-
nić można: 
1) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI (zob. Roz-

dział VI.3.); 
2) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI 

(zob. Rozdział VI.4.); 
3) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego ze wszystkimi TSI 

obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, dopuszczonego 
do eksploatacji w którymkolwiek z innych państw członkowskich UE (zob. Rozdział VI.5.); 

4) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego posiadającego zezwolenie 
na dopuszczenie do eksploatacji, wydane w innym państwie członkowskim UE, niezgodnego 
z którąkolwiek z TSI (zob. Rozdział VI.6.) oraz 

5) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w oparciu o zgodność z typem (zob. Rozdział VI.7.)
Do wspólnych przepisów odnoszących się do procedur dopuszczania do eksploatacji pojazdu 

kolejowego zgodnego z TSI i niezgodnego z TSI, można zaliczyć:
1) przewidziane w art. 23b ust. 7 utk uprawnienie Prezesa UTK do żądania od wnioskodawcy 

dostarczenia dodatkowych informacji, przeprowadzenia analiz zagrożeń lub badań na sieci 
kolejowej, w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową 
i wymogami bezpieczeństwa (art. 23b ust. 7 utk);

2) wynikająca z art. 23b ust. 9 utk swoistą lex specialis w stosunku do art. 64 k.p.a.,	dotyczącą 
wzywania przez Prezesa UTK do uzupełnienia braków formalnych określonych w art. 23e 
utk; w przypadku w/w braków Prezes UTK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków 
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych 
braków spowoduje wydanie decyzji odmownej w przedmiocie dopuszczenia do eksploatacji 
(odmienna sankcja niż wynikające z art. 64 k.p.a. „pozostawienie podania bez rozpoznania”);

3) wydłużenie, w porównaniu z regulacjami wynikającymi z k.p.a., terminu na rozpatrzenie 
przez Prezesa UTK wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojaz-
du kolejowego zgodnego/niezgodnego z TSI, do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego 
wniosku wraz z dokumentacją określoną w przepisach szczególnych (art. 23b ust. 10 utk); 
taki sam termin został wyznaczony również na rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrze-
nie sprawy; w przypadku procedury uregulowanej w art. 23f utk termin ten określono na dwa 
miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w art. 23f ust. 2 utk albo 
miesiąc od dnia przekazania dodatkowych informacji lub wyników analiz zagrożeń lub badań 
na sieci kolejowej wymaganych przez Prezesa UTK, o których mowa w art. 23b ust. 7 utk; 
w przypadku procedury uregulowanej w art. 23g utk wydłużony termin procedowania wnio-
sku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji określony został na: (1) cztery 
miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w art. 23g ust. 2 utk albo 
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(2) dwa miesiące od dnia przekazania dodatkowych analiz zagrożeń lub wyników badań na 
sieci kolejowej wymaganych przez Prezesa UTK, o których mowa w art. 23b ust. 7 utk;

4) odmienne niż w k.p.a. określenie terminu na złożenie przez wnioskodawcę odwołania od 
decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojaz-
du kolejowego, wydanej przez Prezesa UTK; zgodnie z art. 23b ust. 11 termin ten wynosi 
miesiąc od dnia doręczenia decyzji odmownej; dodatkowo ustawodawca ograniczył katalog 
sytuacji, w których wnioskodawca może zwrócić się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, wskazując, że może mieć to miejsce jedynie ze względu na „należycie 
uzasadnione przyczyny”45.

2.		Wyłączenie	stosowania	przepisów	dotyczących	wydawania	zezwoleń	na	dopuszczenie	
do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego

Zgodnie z art. 25a utk, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym polski ustawodawca, korzystając z możliwości wyłączenia nie-
których przepisów wynikających z implementacji dyrektywy nr 2008/57/WE, wyłączył stosowanie 
art. 23b–23g utk, regulujących procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego w stosunku do:
1) miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie 

w obrębie sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przezna-
czone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych;

2) pojazdów kolejowych działających jedynie na infrastrukturze kolejowej należącej do zarząd-
ców prywatnej infrastruktury kolejowej na ich użytek w ramach własnej działalności takiego 
zarządcy w zakresie transportu towarów;

3) pojazdów kolejowych przewidzianych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego, lub 
pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.

3.	Zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	zgodnego	z	TSI

Jak już była mowa, każdy pojazd kolejowy składa się z jednego lub większej ilości podsy-
stemów strukturalnych. Dla każdego z podsystemów strukturalnych ustawodawca unijny przyjął 
techniczne specyfikacje interoperacyjności. Zgodnie z art. 23b ust. 3 utk z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI może wystąpić 
zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji albo importer. 
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku dokumenty określone w art. 23e ust. 1 utk, tj.:
1) deklaracje weryfikacji WE podsystemu dla wszystkich podsystemów strukturalnych pojazdu 

kolejowego46, jeżeli wszystkie podsystemy strukturalne pojazdu kolejowego uzyskały zezwo-
lenie na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z postanowieniami rozdziału 4a utk w zakresie 
dopuszczania podsystemów do eksploatacji;

2) wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, które potwierdzają:
 a) zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z TSI i ich bezpieczne zamontowanie;

45 Regulacja ta może budzić poważne wątpliwości przy zestawieniu jej z wyrażoną w Konstytucji RP oraz k.p.a. zasadą dwuinstancyjności postępowa-
nia. Może być również ciekawym przyczynkiem do dyskusji, z jakiej formy zakończenia postępowania powinien skorzystać Prezes UTK, gdy dojdzie do 
przekonania, że wnioskodawca nie przedstawił we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy „należycie uzasadnionych przyczyn”.
46 Wyjątkiem będzie nieprzedłożenie przez wnioskodawcę deklaracji weryfikacji WE podsystemu strukturalnego, dla którego została wydana TSI, w od-
niesieniu do której wnioskodawca skorzystał z przepisów intertemporalnych wyłączających stosowanie danej TSI w określonym przypadku.
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 b)  zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgod-
ność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą 
i stałymi instalacjami;

 c)  zgodność pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t utk, mającymi 
zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI.

Prezes UTK wydaje zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji po sprawdzeniu złożonych 
deklaracji weryfikacji WE podsystemu, o których mowa w art. 23e ust. 1 utk. Bez przeprowadzania 
dalszych czynności sprawdzających Prezes UTK powinien wydać zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu kolejowego w sytuacji, gdy wszystkie podsystemy strukturalne pojazdu 
kolejowego uzyskały zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z postanowieniami 
rozdziału 4a utk w zakresie dopuszczania podsystemów do eksploatacji.

4.	Zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	niezgodnego	z	TSI

Zgodnie z art. 23b ust. 6 utk do katalogu podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI 
obowiązującymi w dniu dopuszczania pojazdu kolejowego, w tym pojazdu kolejowego objętego 
odstępstwami, należą: zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca mo-
dernizacji albo importer. Przed wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdy 
kolejowe niezgodne z TSI powinny przejść z wynikiem pozytywnym weryfikację, przeprowadzoną 
przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań niezbędnych do dopuszczenia do eksplo-
atacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI, obejmującą badania w zakresie:
1) zgodności z krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi okre-

ślonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25t utk47;
2) zgodności z siecią kolejową, w szczególności w zakresie zgodności charakterystyki technicz-

nej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami;
3) parametrów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 utk48.

Potwierdzeniem zakończenia z wynikiem pozytywnym w/w badań jest wydanie przez podmiot 
uprawniony certyfikatu weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI. Zgodnie z art. 23b 
ust. 1c utk na podstawie certyfikatu weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI podmiot, 
który wystąpił o przeprowadzenie weryfikacji, wydaje deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI. Dokumenty te stanowią obligatoryjne załączniki do wniosku o wydanie ze-
zwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI. Oprócz nich 
wnioskodawca powinien załączyć również inne dokumenty określone w art. 23e ust. 2 utk, tj: 
1) dla podsystemów zgodnych z TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopusz-

czenie do eksploatacji pojazdu kolejowego dokumenty, o których mowa w art. 23e ust. 1  
pkt 2;

47 Aktualnie: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.12.2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfi-
kacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 
systemu kolei, odsyłające do wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia 
spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, obejmującego specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne 
ujęte w liście, o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, ogłoszonej w BIP na: http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/
informacje/transport_kolejowy/lista_utk/ (27.08.2013).
48 Aktualnie: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 06.11.2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1297) (dalej: rozporządzenie MTBiGM z 06.11.2013 r.).
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2) dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI obowiązujących w dniu wydania zezwo-
lenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego dokumenty potwierdzające:

 a)  zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t;
 b)  zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgod-

ność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą 
i stałymi instalacjami;

 c)  pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu kolejowego określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 (aktualnie: rozporządzeniu z 06 listopada 2013 r.).

5.		Zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	zgodnego	 
ze	wszystkimi	TSI	obowiązującymi	w	dniu	wydania	zezwolenia	na	dopuszczenie	
do	eksploatacji,	dopuszczonego	do	eksploatacji	w	którymkolwiek	z	innych	państw	
członkowskich	UE

Zgodnie z art. 23f utk katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wyda-
nie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego ze wszystkimi TSI 
obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, dopuszczonego 
do eksploatacji w którymkolwiek z innych państw członkowskich UE, z wyłączeniem pojazdów, 
o których mowa w art. 23c, obejmuje: zarządcę, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta 
albo jego upoważnionego przedstawiciela, wykonawcę modernizacji albo importera pojazdu kole-
jowego. W trakcie postępowania administracyjnego Prezes UTK sprawdza techniczną zgodność 
pojazdu kolejowego z siecią kolejową z uwzględnieniem krajowych przepisów mających zasto-
sowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków, określonych w TSI. Obligatoryjne 
załączniki do wniosku stanowią, zgodnie z art. 23f utk: 
1) wyniki badań pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium 

badawcze49; 
2) dokument zezwalający na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego w innym pań-

stwie członkowskim UE;
3) dokumentacja techniczna, która potwierdza zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, 

w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej 
pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami;

4) dokumentacja techniczna, która potwierdza zgodność pojazdu kolejowego z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 25t utk, mającymi zastosowanie do punktów otwartych i szcze-
gólnych przypadków określonych w TSI; 

5) dokumentacja zawierająca informacje o utrzymaniu pojazdu kolejowego, a w szczególności 
o modernizacji lub odnowieniu, które zostały przeprowadzone po uzyskaniu zezwolenia na 
dopuszczenie do eksploatacji;

6) informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę, jeżeli 
informacje te nie są zharmonizowane z TSI – w przypadku pojazdów kolejowych wyposażo-
nych w rejestratory danych;

7) informacje o przewidywanym użytkowaniu pojazdu kolejowego w sieci kolejowej.

49 Zgodnie z art. 4 pkt 34e utk jest to podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie badań lub pomiarów niezbędnych do realizacji procedur oceny 
zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz procedur weryfikacji WE podsystemów, w celu ustalenia zgodności z za-
sadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 1(4)

Tomasz Piotr Chudziński            Proces dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP58

6.		Zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	niezgodnego	 
z	którymkolwiek	TSI,	dopuszczonego	do	eksploatacji	w	innym	państwie	 
członkowskim	UE

Zgodnie z art. 23g utk katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wy-
danie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego posiadającego zezwole-
nie na dopuszczenie do eksploatacji, wydane w innym państwie członkowskim UE, niezgodnego 
z którąkolwiek z TSI, obejmuje: dysponenta albo producenta pojazdu kolejowego. Z racji częś-
ciowej zgodności pojazdu kolejowego z TSI weryfikacja spełnienia wymagań technicznych może 
odbywać się w takich przypadkach dwutorowo, gdyż wnioskodawca może załączyć do wniosku: 
(1) wyniki badań pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium ba-
dawcze w odniesieniu do podsystemów zgodnych z TSI albo (2) podmiot uprawniony, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 8 utk, w odniesieniu do pojazdów 
kolejowych niezgodnych z TSI. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza zezwoleniem na do-
puszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego w innym państwie członkowskim UE, załącza się:
1) dla podsystemów zgodnych z TSI obowiązujących w dniu wydania zezwolenia na dopusz-

czenie do eksploatacji pojazdu kolejowego dokumenty, o których mowa w art. 23e ust. 1 utk;
2) dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI obowiązujących w dniu dopuszczenia 

do eksploatacji pojazdu kolejowego dokumenty potwierdzające:
 a)  zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi w oparciu o art. 25t utk,
 b)  zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym zgodność charakterystyki tech-

nicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami,
 c)  pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu kolejowego określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 utk;
3) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa ze wskazaniem przy-

padków niestosowania TSI dla podsystemów i składników interoperacyjności, zgodnie  
z art. 25f utk;

4) dane techniczne, plany utrzymania i charakterystyki eksploatacyjne pojazdu kolejowego;
5) dokumentację zawierającą informacje o utrzymaniu pojazdu kolejowego, a w szczególności 

o modernizacji lub odnowieniu, które zostały przeprowadzone po uzyskaniu zezwolenia na 
dopuszczenie do eksploatacji;

6) informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę, jeżeli 
informacje te nie są zharmonizowane z TSI – w przypadku pojazdów kolejowych wyposażo-
nych w rejestratory danych;

7) informacje o przewidywanym użytkowaniu pojazdu kolejowego w sieci kolejowej.
W toku prowadzonego postępowania Prezes UTK, na podstawie załączonej przez wnio-

skodawcę dokumentacji, sprawdza techniczną zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, 
w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu 
kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami, a także sprawdza spełnienie wymagań bezpie-
czeństwa przez pojazd kolejowy. Istotnym jest, że Prezes UTK ma możliwość podważenia doku-
mentów, o których mowa w art. 23g ust. 2 pkt 3, 4 i 6 utk, jeżeli udowodni, nie naruszając art. 25f 
utk, istnienie znacznego zagrożenia bezpieczeństwa. W takim przypadku może istnieć podstawa 
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do wydania decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, o którym 
mowa w art. 23g ust. 1 utk.

7.		Zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	w	oparciu	o	zgodność	
z	dopuszczonym	typem

Zgodnie z art. 23d utk zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego sta-
nowi zezwolenie na dopuszczenie typu pojazdu kolejowego. Podobnie jak w przypadku świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego w oparciu o zgodność z dopuszczonym typem, 
utk przewiduje uproszczony tryb dopuszczania do eksploatacji w oparciu o zgodność z dopusz-
czonym typem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w procedurze takiej swój udział ma Prezes UTK 
(albo krajowy organ do spraw bezpieczeństwa z innego państwa członkowskiego UE). Katalog 
podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie dokumentu obejmuje: zarząd-
cę, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta, wykonawcę modernizacji albo importera 
pojazdu kolejowego. Obligatoryjny załącznik do wniosku stanowi deklaracja zgodności z typem 
wystawiona przez wnioskodawcę po stwierdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami doty-
czącymi interoperacyjności systemu kolei. Istnieją odmienne regulacje dotyczące weryfikacji WE 
oraz sporządzania deklaracji zgodności z typem, w zależności od tego czy dany pojazd kolejowy 
jest zgodny50, czy niezgodny z TSI51.

50 W takim przypadku stosuje się procedury weryfikacji WE ujęte w poszczególnych TSI.
51 W takim przypadku polski ustawodawca odsyła do procedur weryfikacji WE określonymi w modułach D lub E decyzji PE i Rady nr 768/2008/WE 
z 09.07.2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. UE L 218/82).
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 1.  Przepisy dotyczące odpowiedzialności za utrzymanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż 

linii kolejowych obowiązujące po 30 czerwca 2010 r.
 2.  Odpowiedzialność za utrzymanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych 

w orzecznictwie sądów administracyjnych
 3.  Odpowiedzialność za utrzymanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych 
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Streszczenie
Celem tekstu jest wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pasów przeciwpoża-
rowych wzdłuż linii kolejowych w aktualnie obowiązującym porządku prawnym. Przedstawione 
zostały w nim rozwiązania prawne obowiązujące przed 30 czerwca 2010 r. oraz od 30 czerwca 
2010 r. do chwili obecnej. Następnie zaprezentowano, jak obowiązująca obecnie regulacja jest 
interpretowana przez sądy administracyjne dwu instancji oraz jaki jest pogląd autora na temat 
podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych.

Słowa	kluczowe: ochrona przeciwpożarowa; pasy przeciwpożarowe; odpowiedzialność za utrzy-
manie pasów przeciwpożarowych; zarządca infrastruktury; zarządcy i właściciele lasów.

I.	Wstęp
7 czerwca 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) wydał rozporzą-

dzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów1 
(dalej: rozporządzenie z 2010 r.), które weszło w życie 30 czerwca 2010 r., uchylając jednocześnie 
rozporządzenie MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
* Adwokat, radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, obsłudze prawnej spółek m.in. z sektora energetycznego, transportowego; e-mail: 
dopierala@lta.pl
1 Dz.U. Nr 109, poz. 719.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 1(4)

Filip Dopierała            Obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych61

innych obiektów budowlanych i terenów2 (dalej: rozporządzenie z 2006 r.). Rozporządzeniem 
z 2010 r. prawodawca znacząco zmienił reguły dotyczące odpowiedzialności za utrzymanie pa-
sów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych, nie umieszczając w nim przepisu wprost wska-
zującego – tak jak miało to miejsce w rozporządzeniu z 2006 r. – na podmiot odpowiedzialny za 
utrzymanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych. Prawodawca wskazał jednocześ-
nie, że informacje takie można znaleźć w ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym3 
(dalej: utk). W ten sposób prawodawca doprowadził do sytuacji, w której dochodzi do sporu mię-
dzy podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymywanie pasów przeciwpożarowych. Spór ten stał się 
przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych.

Artykuł przedstawia poglądy autora na temat odpowiedzialności za utrzymanie pasów prze-
ciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych na podstawie obowiązującego obecnie porządku prawnego.

II.	Odpowiedzialność	za	utrzymanie	pasów	przeciwpożarowych	
wzdłuż	linii	kolejowych	przed	30	czerwca	2010	r.

Regulacja prawna dotycząca utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych, 
obowiązująca w porządku prawnym przed 30 czerwca 2010 r., znajdowała się w wielu aktach 
prawnych. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej4 (dalej: ustawa), podmiotami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie przed zagrożeniem 
pożarowym środowiska, budynku, obiektu lub terenu są osoby fizyczne, osoby prawne, organi-
zacje lub instytucje z nich korzystające. Jak zostało to ustanowione przez ustawodawcę w treści 
art. 13 ust. 1 ustawy, do określenia – w drodze rozporządzenia – sposobów i warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów, został upoważniony 
minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Aktem wykonawczym wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13. ust 1 
ustawy, do 30 czerwca 2010 r. było rozporządzenie z 2006 r. Regulacja dotycząca podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie pasów przeciwpożarowych zawarta została w § 34 ust. 3 pkt 2 
tego rozporządzenia. Wymieniony przepis wprost wskazywał, że obowiązek utrzymania pasów 
przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych spoczywa na właścicielach linii kolejowych, tj. głównie 
na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: zarządca lub PLK). Powyższy przepis nie pozostawiał 
wątpliwości, że to właściciel linii kolejowej jest odpowiedzialny za wykonywanie oraz utrzymywa-
nie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych, a w związku z powyższym nie dochodziło 
do sporów kompetencyjnych, które znalazłyby swoje zakończenie w sądach administracyjnych. 

Rozporządzenie z 2006 r. zostało jednak uchylone na podstawie § 46 rozporządzenia z 2010 r., 
które również stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie art. 13. ust 1. ustawy. Nowa regula-
cja nie zawiera jednak jednoznacznego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymywanie 
pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych. Ten właśnie brak jednoznacznego wskazania 
stał się przyczyną powstania sporów między zarządcą a podmiotami odpowiedzialnymi za utrzy-
manie lasów, co do obowiązku tworzenia i utrzymywania pasów przeciwpożarowych.

2 Dz.U. Nr 80, poz. 563.
3 T.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.
4 T.j.: Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm.
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Kwestie techniczne wykonania pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowych regu-
lowało do 2 stycznia 2008 r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 listopada 2004 r. w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, 
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedz-
twie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych5. W § 10 tego rozporządzenia prawodawca wskazał, jak ma wyglądać pas 
przeciwpożarowy wzdłuż linii kolejowej oraz w jakiej odległości ma zostać usytuowany. W ust. 1 
wskazane zostało, że  „pasy przeciwpożarowe powinny być urządzane jako dwa równoległe do 
linii kolejowej pasy terenu, o szerokości co najmniej 2 m, odległe od siebie od 10 m do 15 m 
i połączone ze sobą co 25 m do 50 m tej samej szerokości pasami poprzecznymi. Pierwszy pas 
terenu powinien być urządzony w odległości od 2 m do 5 m od dolnej krawędzi nasypu lub górnej 
krawędzi przekopu linii kolejowej, a w razie występowania rowów bocznych – od zewnętrznej kra-
wędzi tych rowów”. Wykonywanie pasów przeciwpożarowych, zgodnych w powyższym przepisem, 
generowało ogromne koszty dla podmiotu zobowiązanego do ich wykonywania (do 30 czerwca 
2010 r. odpowiedzialna za to była PLK). Koszty jakie zostały poniesione przez zarządcę na wy-
konanie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych w okresie do 2011 r. to: 2005 r. – 2435,76 zł; 
2006 r. – 2087,75 zł; 2007 r. – 2381,52 zł; 2008 r. – 2246,11 zł; 2009 r. – 11719,34 zł; 2010 r. – brak 
danych; 2011 r. – 1760,61 zł6. Ze względu na to, że utrzymywanie pasów przeciwpożarowych nie 
należy do grupy usług oferowanych przez zarządcę, nie może on doliczać poniesionych kosztów 
do opłat pobieranych za świadczenie usług udostępniania infrastruktury kolejowej, a w takiej sy-
tuacji koszty te znacząco naruszają budżet zarządcy. Jednocześnie, wykonywanie i utrzymywanie 
pasów przeciwpożarowych w takiej formie jest niecelowe. Taki ich kształt był przystosowany do 
zagrożenia pożarowego powodowanego przez parowozy. Obecnie, ponieważ parowozy – które 
stwarzają większe zagrożenie pożarowe od współczesnych pociągów – kursują tylko okazjonal-
nie i tylko na wybranych liniach kolejowych, nie ma potrzeby urządzania i utrzymywania pasów 
przeciwpożarowych w takiej formie i do tego na terenie całego kraju.

Dokładnie taka sama regulacja dotycząca typu pasów przeciwpożarowych, została umiesz-
czona w § 9 obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 
i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów prze-
ciwpożarowych7 (dalej: rozporządzenie z 2008 r.).

5 Dz.U. Nr. 249, poz. 2500.
6 Dane pochodzą z uzasadnienia do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 15.03.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 435), zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elemen-
tów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 
oraz pasów przeciwpożarowych. 
7 Dz.U. Nr 153, poz. 955 ze zm.
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III.	Odpowiedzialność	za	utrzymanie	pasów	przeciwpożarowych	
wzdłuż	linii	kolejowych	po	30	czerwca	2010	r.

1.		Przepisy	dotyczące	odpowiedzialności	za	utrzymanie	pasów	przeciwpożarowych	 
wzdłuż	linii	kolejowych	obowiązujące	po	30	czerwca	2010	r.

Wraz z uchyleniem rozporządzenia z 2006 r. i wejściem w życie rozporządzenia z 2010 r. 
powstały problemy z ustaleniem, który podmiot jest odpowiedzialny za utrzymanie pasów prze-
ciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych. W nowym rozporządzeniu ustawodawca nie wskazał 
w sposób jednoznaczny takiego podmiotu – tak jak miało to miejsce w starym rozporządzeniu. 
W § 38 rozporządzenia z 2010 r. wskazane zostało, że lasy położone przy obiektach mogących 
stanowić zagrożenie pożarowe dla lasu oddziela się od tych obiektów pasami przeciwpożarowymi. 
W trakcie analizy tego przepisu wyraźnie widać, że przedmiotem podlegającym ochronie jest las, 
a źródłem zagrożenia inne obiekty. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ust. 2 § 38 
rozporządzenia z 2010 r. wskazuje, że podmioty obowiązane do wykonywania i utrzymywania 
pasów przeciwpożarowych określono w trzech ustawach: o lasach8, o transporcie kolejowym oraz 
o ochronie przeciwpożarowej.

Widać zatem, że ustawodawca dążył do tego, aby kwestie odpowiedzialności za utrzymanie 
pasów przeciwpożarowych wzdłuż lasów były uregulowane jedynie na poziomie ustawowym, 
a nie za pomocą aktów prawnych o niższej randze. Rozporządzenia (tj. rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego lasów9 oraz rozporządzenie z 2008 r.), miały jedynie regulować rodzaje oraz sposoby 
wykonywania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych. 

Ustawa o transporcie kolejowym w kwestiach ochrony przeciwpożarowej wypowiada się 
w dwóch przepisach, tj. w art. 17 ust. 1 utk oraz art. 55 ust 1 utk. Przepis art. 17 ust. 1 utk, stanowi, 
że zarządcy i przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic kolejowych są zobowiązani spełniać 
warunki techniczne i organizacyjne zapewniające: 1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; 
2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych; 3) ochronę przeciwpożarową i ochronę śro-
dowiska. W ten sposób utk reguluje jedynie ogólne założenia na temat obowiązków zarządcy, 
przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic. Z kolei art. 55 ust. 1 utk, stanowiący, że 
zarządca ma prawo na sąsiadujących z linią kolejową gruntach, za odszkodowaniem: 1) ustawiać 
zasłony odśnieżne; 2) zakładać żywopłoty; 3) urządzać i utrzymywać pasy przeciwpożarowe, 
wskazuje na możliwość, a nie obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych na gruntach 
sąsiadujących z liniami kolejowymi.

Ustawa o lasach reguluje problem urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych 
w art. 13 ust. 1 pkt 3, stanowiącym, że właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania 
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do: pielęgnowania i ochrony 
lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, a także w art. 9 ust. 1 pkt 1, który mówi o tym, 
że w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształto-
wania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, 

8 T.j.: Dz.U. z 2011 r., nr 12, poz. 59 ze zm.
9 Dz.U. Nr 58, poz. 405 oraz Dz.U. Nr 82, poz. 573.
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a w szczególności do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających 
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Natomiast w ustawie o ochronie przeciwpożarowej temat ten jest regulowany w rozdziale 2 
pt. „Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu”.

Dodatkowo kwestia wykonania pasów przeciwpożarowych obecnie regulowana jest w roz-
porządzeniu z 2008 r.

2.		Odpowiedzialność	za	utrzymanie	pasów	przeciwpożarowych	wzdłuż	linii	kolejowych	
w	orzecznictwie	sądów	administracyjnych

W orzecznictwie sądów administracyjnych po 30 czerwca 2010 r., dotyczącym obowiązku 
wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych, przyjęty został pogląd, że to zarządca jest 
obowiązany do urządzania i utrzymywania tychże zabezpieczeń przeciwpożarowych na podstawie 
przepisów art. 17 ust. 1 oraz art. 55 ust. 1 utk. Taki pogląd ukształtował się na podstawie pierwszych 
rozstrzygnięć WSA w Poznaniu oraz Olsztynie. WSA w Poznaniu w wyroku z 6 grudnia 2011 r. 
stwierdził, że „prawo zarządcy, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z 2003 r. o transporcie kole-
jowym, dotyczy możliwości korzystania z tych gruntów celem prowadzenia niezbędnych dla ruchu 
pociągów prac, przy czym urządzanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych jest obowiązkiem 
zarządcy infrastruktury kolejowej”10. Widać zatem, że sąd przyjął – pomimo brzmienia art. 55 utk 
– że zarządca ma obowiązek urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii 
kolejowych. Podobnie, WSA w Olsztynie w wyroku z 19 stycznia 2012 r. stwierdził, że „z art. 17 
ust. 1 w zw. z art. 55 utk wynika, iż obowiązek wykonania pasów przeciwpożarowych w sąsiedz-
twie linii kolejowych spoczywa na zarządcy tych linii”11. Ten pogląd został powielony przez sądy 
administracyjne w Olsztynie w wyroku z 19 stycznia 2012 r.12, Gorzowie Wielkopolskim w wyroku 
z 28 marca 2012 r.13 oraz Gliwicach w wyroku z 25 listopada 2012 r.14. Wskazane poglądy sądów 
administracyjnych stały się podstawą w orzecznictwie i są powielane w uzasadnieniach wyroków 
sądów administracyjnych pierwszej instancji do chwili obecnej. 

NSA również potwierdził pogląd przyjęty przez WSA i w wyroku z 18 kwietnia 2014 r. stwier-
dził, że „błędne jest stanowisko strony skarżącej, że z przepisu tego wynika jedynie prawo, a nie 
obowiązek zarządcy infrastruktury kolejowej do urządzania i utrzymywania pasów przeciwpo-
żarowych. Przepis ten daje zarządcy infrastruktury kolejowej ustawowe prawo, ale do wejścia 
na cudzy grunt w celu wykonania ciążącego na nim obowiązku urządzenia lub utrzymywania 
pasów przeciwpożarowych. Jest to uprawnienie o charakterze cywilnoprawnym do korzystania 
z nieruchomości innego podmiotu za odszkodowaniem. Prawo to zostało przyznane zarządcy 
infrastruktury kolejowej właśnie w celu umożliwienia mu wykonania ciążącego na nim obowiąz-
ku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 3 utk. Wykładnia celowościowa art. 55 ust. 1 utk potwierdza 
więc istnienie po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej obowiązku urządzania i utrzymywania 
pasów przeciwpożarowych”15.

10 IV SA/Po 988/11, LEX nr 1102734.
11 II SA/Ol 937/11, LEX nr 1109821.
12 II SA/Ol 938/11, LEX nr 1109822.
13 II SA/Go 6/12, LEX nr 1131976.
14 II SA/Gl 562/12, LEX nr 1248872.
15 II OSK 2905/12, LEX nr 1481943.
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3.		Odpowiedzialność	za	utrzymanie	pasów	przeciwpożarowych	wzdłuż	linii	kolejowych	
w	ocenie	autora

Zdaniem sądów administracyjnych, obecnie obowiązek utrzymania pasów pożarowych 
wzdłuż linii kolejowych spoczywa jedynie na zarządcy. W opinii autora taki pogląd jest niezgodny 
z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2010 r. nakłada obowiązek wykonania i utrzymania 
pasów przeciwpożarowych również wzdłuż linii kolejowych jako zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go lasów. Jako wskazująca podmioty obowiązujące do ich wykonania i utrzymywania przywołana 
została w nim ustawa o transporcie kolejowym. Należy jednak zauważyć, że żaden z przepisów 
ustawy nie nakłada wprost i jednoznacznie takiego obowiązku na zarządcę. Podobnie w tej kwestii 
wypowiada się Ministerstwo Infrastruktury: „jednakże przepisy rozdz. 9 tej ustawy nie nakładają 
ustawowego obowiązku utrzymywania przez zarządcę infrastruktury pasów przeciwpożarowych. 
Przepis art. 55 ust. 1 pkt. 3 utk przewiduje jedynie, iż zarządcy (zarządca infrastruktury – art. 5 
ust. 2 tejże ustawy) przysługuje prawo (a nie obowiązek) na sąsiadujących z linią kolejową grun-
tach, za odszkodowaniem, urządzać i utrzymywać pasy przeciwpożarowe. (…) Mając powyższe 
na uwadze, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury spółka PLK SA nie ma obowiązku na gruncie 
powszechnie obowiązującego prawa do utrzymywania pasów przeciwpożarowych. Stosownie 
do art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, to właściciele lasów obowiązani są 
m.in. do pielęgnacji i ochrony lasu, w tym również do ochrony przeciwpożarowej”16.

Ustawa o transporcie kolejowym nie reguluje obowiązku utrzymywania pasów przeciwpo-
żarowych przez zarządcę. Art. 55 ust. 1 pkt 3 utk przewiduje jedynie, że zarządcy przysługuje 
prawo – zatem nie obowiązek – urządzania pasów przeciwpożarowych na gruntach sąsiadują-
cych z liniami kolejowymi. Podobnie w tym temacie wypowiada się również P. Wajda, wskazując, 
że „komentowany przepis statuuje uprawnienie zarządcy infrastruktury kolejowej w przedmiocie 
ustawiania zasłon odśnieżnych, zakładania żywopłotów oraz urządzania i utrzymywania pasów 
przeciwpożarowych na gruntach sąsiadujących z linią kolejową”17. Widać zatem, że mowa jest 
tutaj o uprawnieniu, a nie o obowiązku utrzymywania pasów przeciwpożarowych.

Natomiast art. 17 ust. 1 utk stanowi ogólną regulację na temat bezpiecznego korzystania 
z infrastruktury kolejowej nie tylko przez zarządcę, lecz także przez przewoźników kolejowych 
i użytkowników bocznic. Nie można zatem wyciągać z niego zbyt daleko idących wniosków, co 
do szczególnych obowiązków spoczywających na zarządcy, w tym tych, które polegają na utrzy-
maniu pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych.

Sądy administracyjne, rozstrzygając spory dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za wy-
konywanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych, opierają swoje 
rozważania głównie na interpretacji przepisu art. 17 ust. 1 utk i stwierdzają, że przepis ten na-
kłada obowiązek ochrony przeciwpożarowej terenów znajdujących się wzdłuż linii kolejowych 
(w tym także lasów) na zarządcę tych linii (jak również peronów i bocznic kolejowych). Zdaniem 
autora taka interpretacja jest nieprawidłowa, gdyż prowadzi do sytuacji zdjęcia odpowiedzialno-
ści ochrony przeciwpożarowej terenów, które są przyległe do linii kolejowych, z osób fizycznych, 

16 Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z 09.11.2011 r. (TI-3ag-4730-2/2011) do Prezesa Zarządu PKP PLK SA przesłane w związku 
z przekazanymi do Ministerstwa Infrastruktury informacjami dotyczącymi decyzji komendanta PSP w Łodzi.
17 P. Wajda, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, LEX, Warszawa 2014.
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osób prawnych lub organizacji, które są ich właścicielami (lub zarządcami) i faktycznie z nich ko-
rzystają – najczęściej pobierając z tego korzystania pożytki. W konsekwencji odpowiedzialność 
zostaje przerzucona na inny podmiot, który jedynie graniczy z tymi terenami, tj. na zarządcę linii 
kolejowych. Przeniesienie takiej odpowiedzialności jest również nielogiczne z tego powodu, że 
zarządca linii kolejowych – w przeciwieństwie choćby do zarządców dróg krajowych (Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)18, wojewódzkich (zarząd województwa)19, powiatowych 
(zarząd powiatu)20 czy też gminnych (zarząd gminy)21 – byłby odpowiedzialny za tereny, którymi 
nie zarządza. Na wyżej wskazanych zarządców dróg nie zostały nałożone obowiązki sprawowa-
nia ochrony przeciwpożarowej na terenach przyległych do tych dróg, bez względu na to czy są to 
lasy, czy inne tereny. Pasy gruntów przyległe do dróg nie wydają się być narażone na wystąpienie 
pożaru w mniejszym stopniu niż tereny sąsiadujące z liniami kolejowymi. Tym bardziej że długość 
linii kolejowych w Polsce jest dużo mniejsza (w 2008 r., było to około 20 196 km)22 niż długość 
dróg (w 2008 r. było to około 383 313 km)23.

Należy zatem przyjąć, że obowiązek urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych 
wzdłuż linii kolejowych spoczywa w obecnym systemie prawnym jedynie na właścicielach lasów 
lub innych gruntów przyległych do linii kolejowej. Przeciwnie do tego, co zostało zawarte w usta-
wie o transporcie kolejowym, ustawa o lasach w art. 13 ust. 1 pkt 3 wprost wskazuje na to, że 
obowiązek ochrony przeciwpożarowej – w tym również utrzymania pasów przeciwpożarowych 
– spoczywa na właścicielu lasu. Taka wykładnia wskazanego przepisu może być dokonana ze 
względu na to, że przedmiotem tej ochrony jest właśnie las (czy też inny grunt przyległy do linii 
kolejowej). Do ochrony tej, na podstawie ustawy o lasach, obowiązany jest właśnie właściciel 
bądź zarządca lasu24. Podobny pogląd w tej kwestii przedstawia B. Rakoczy, który stwierdza, że 
„trzecim obowiązkiem jest pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym ochrona przeciwpożarowa. Istotą 
tego obowiązku jest dokonywanie wszelkiego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, 
w szczególności zapobiegających powstawaniu pożarów”25. W przypadku podmiotów innych niż 
właściciele lasów, tj. właścicielach terenów przyległych do linii kolejowych czy też osobach, które 
sprawują zarząd nad takimi terenami, odpowiedzialność spoczywa na podstawie przepisów art. 3 
oraz 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia z 2010 r. 

Dodatkowo sądy administracyjne stoją na stanowisku, że zarządca ma obowiązek utrzy-
mywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych ze względu na to, że to on stwarza 
zagrożenie na tychże liniach. W wyroku WSA w Poznaniu z 7 marca 2012 r. stwierdzono, że „za-
warty w art. 55 ust. 1 utk zwrot „ma prawo” odnosi się do cywilnoprawnego uprawnienia zarządcy 
do korzystania z cudzych gruntów w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 3 
tejże ustawy, tj. zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej. […] obowiązek ten skierowany 
jest do podmiotu, który w ramach swojej działalności wytwarza zagrożenie pożarowe”26. Należy 

18 Art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.
19 Ibidem, art. 19 ust. 2 pkt 2.
20 Ibidem, art. 19 ust. 2 pkt 3.
21 Ibidem, art. 19 ust. 2 pkt 4.
22 Główny Urząd Statystyczny, transport – wyniki działalności w 2008 r., s. 89.
23 Ibidem, s. 110.
24 Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach.
25 B. Rakoczy, Ustawa o lasach. Komentarz, LEX, Warszawa 2011.
26 IV SA/Po 1190/11, LEX nr 1139597.
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mieć w tym miejscu na uwadze, że to działanie przewoźnika, nie zaś zarządcy powoduje zagro-
żenie pożarowe (iskry powstające podczas hamowania pociągu). W związku z tym twierdzenia 
sądów, jakoby to zarządca stwarzał zagrożenie pożarowe i w związku z tym był obowiązany na 
podstawie ustawy do tworzenia i utrzymywania pasów przeciwpożarowych zdaje się być całko-
wicie nielogiczne. WSA w Poznaniu w wyżej wskazanym wyroku poprawnie zatem wskazuje, że 
obowiązek ten kierowany jest do podmiotu, który takie zagrożenie wytwarza. Błędne natomiast 
jest twierdzenie, że stwarzającym zagrożenie jest zarządca jako odpowiedzialny za zarządzanie 
infrastrukturą kolejową.

Poglądy autora na temat obowiązku utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii 
kolejowych przez właścicieli lasów podzielane są również przez Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej (obecnie: Minister Infrastruktury i Rozwoju). Pismem skierowanym do 
Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie założeń do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw wnosi on „o wskazanie właścicieli lub zarządców 
lasów jako podmioty zobowiązane do urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż 
linii kolejowych (…), zakłada się, że ustalone zostaną jednoznacznie podmioty odpowiedzialne za 
urządzenie pasów przeciwpożarowych. Wątpliwości budzi fakt nałożenia tego obowiązku w przy-
padku linii kolejowych na ich zarządcę”27. Widać zatem, że na poziomie administracji centralnej 
również została zauważona konieczność jednoznacznego wskazania zarządców lub właścicieli 
lasów jako podmiotów obowiązanych do utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii 
kolejowych ze względu na niepoprawną – w porównaniu do zamysłu ustawodawcy – interpretację 
przepisów przez sądy administracyjne.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że kwestia sporów pomiędzy podmiotami, które powinny 
odpowiadać za utrzymanie pasów przeciwpożarowych, spowodowana jest dużymi kosztami 
wykonywania i utrzymywania takich pasów, wygenerowanymi ze względu na skomplikowany 
i czasochłonny w budowie typ pasów przeciwpożarowych, jaki został ustalony przez prawodaw-
cę w rozporządzeniu z 2008 r. Zgodnie z § 9 tego rozporządzenia, przy liniach kolejowych wy-
konywane są pasy przeciwpożarowe określone w instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu jako 
typ BK. Pas typu BK, niezależnie od wariantu, jest to pas gruntu w sąsiedztwie linii kolejowej, na 
której prowadzony jest ruch. Taki przepis obowiązywał aż do wydania przez Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporządzenia z 15 marca 2013 r., zmieniającego rozpo-
rządzenie z 2008 r., które to znacząco zmieniło § 9 tego rozporządzenia. Obecnie § 9 ust. 1 
rozporządzenia z 2008 r. brzmi: „pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowej, na której 
prowadzony jest ruch kolejowy, powinny być urządzane i utrzymywane jako jedna równoległa 
do linii kolejowej bruzda o szerokości co najmniej 4 m usytuowana w odległości od 2 m do 5 m 
od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi przekopu linii kolejowej, a w razie występowania 
rowów bocznych – od zewnętrznej krawędzi tych rowów” W ten sposób prawodawca zmniejszył 
znacząco koszty wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych.

Dodatkowo sądy administracyjne zdają się nie zwracać uwagi na przepis ust. 3 art. 55 utk, 
który stanowi, że „jeżeli posadzenie drzew lub krzewów, powodujące potrzebę urządzenia pasów 
przeciwpożarowych, nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej, koszty związane z urządzeniem 
i utrzymaniem tych pasów obciążają właścicieli gruntów”. W uzasadnieniach wyroków dotyczących 

27 Pismo z 11.11.2013 r. (DP3mr-0260-1077/12).
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utrzymania pasów przeciwpożarowych nie zwracano uwagi na to, kiedy powstała dana linia ko-
lejowa ani kiedy powstały nasadzenia czy to drzew, czy krzewów. Nie ulega wątpliwości, że pra-
wodawca – regulując powyższą kwestię – chciał uchronić zarządcę od wypłaty odszkodowania 
w rezultacie posadzenia drzew i krzewów na gruntach sąsiadujących z linią kolejową w taki spo-
sób, iż posadzenie to rodziłoby potrzebę urządzenia pasów przeciwpożarowych. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że znakomita większość linii kolejowych w Polsce powstała przed 1950 r. 
(linia kolejowa 131 powstała w latach 1892–1935; linia kolejowa nr 2 w latach 1866–1867; linia 
kolejowa nr 1 w latach 1845–1859; linia kolejowa nr 115 w 1906 r.), co prowadzi do wniosku, że 
zarządca nie odpowiada za grunty, które zostały zalesione w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Wydaje się zatem, że sądy administracyjne w swoich rozstrzygnięciach powielają pogląd, jaki 
został przyjęty w pierwszych rozstrzygnięciach dotyczących obowiązku wykonania i utrzymania 
pasów przeciwpożarowych, tj. w rozstrzygnięciach WSA w Poznaniu z 6 grudnia 2011 r.28 oraz 
WSA w Olsztynie z 19 stycznia 2012 r.29, nie zważając na słuszne zarzuty nadinterpretacji prawa 
podnoszone przez zarządcę w skargach na decyzje komendantów PSP.

IV.	Wnioski
Konieczne jest uregulowanie przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny kwestii dotyczą-

cych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejo-
wych. W związku z delegacją, jaka została wskazana w art. 13 ust. 1 ustawy, która nie zezwala na 
podjęcie takiego unormowania w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
pozostaje jedynie nowelizacja ustawy o lasach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej lub ustawy 
o transporcie kolejowym.

Najlogiczniejsze w takiej sytuacji wydaje się wskazanie przez ustawodawcę, że obowiązek 
wykonywania i utrzymania takich pasów przeciwpożarowych winien – w sposób tożsamy do pa-
sów przeciwpożarowych wzdłuż dróg krajowych – spoczywać na właścicielach lasów, na których 
de facto taki obowiązek w chwili obecnej spoczywa na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o lasach.

Wobec braku jednoznacznego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za wykonywanie 
i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez prawodawcę, w dalszym ciągu będzie docho-
dziło do przerzucania odpowiedzialności za te działania przez różne podmioty.

28 IV SA/Po 988/11, LEX nr 1102734.
29 II SA/Ol 937/11, LEX nr 1109821.
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Streszczenie
W artykule została przeanalizowana rola, funkcje i zadania regulatorów rynków kolejowych za-
równo na szczeblu unijnym, jak i krajowym. W pierwszej części przedstawiono, w jakim kierunku 
w latach 2004–2014 zmieniał się zakres kompetencji Europejskiej Agencji Kolejowej (dalej: ERA). 
Następnie dokonano przeglądu zakresu podstawowych funkcji, struktury organizacyjnej oraz po-
ziomu niezależności urzędów regulujących sektor kolejowy w krajach członkowskich UE, szcze-
gólnie w Niemczech. Ostatnia część opracowania zawiera analizę pozycji i działalności Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) w poszczególnych obszarach kompetencji 
tego regulatora.

Słowa	kluczowe:	sektor sieciowy; regulacja; transport kolejowy; urząd regulacyjny; UTK; ERA; 
EBA; rynek kolejowy; IV Pakiet Kolejowy; Polska; Niemcy; UE.

I.	Wprowadzenie
Transport kolejowy, obok elektroenergetyki, telekomunikacji czy sektora gazowego, zaliczany 

jest do sektorów infrastrukturalnych (infrastructure industries), zwanych także sektorami sieciowymi 
* Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; e-mail: 
jpiere@sgh.waw.pl.
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(network industries). Prowadzenie działalności gospodarczej w tych sektorach wiąże się w sposób 
trwały i nierozerwalny z istnieniem, eksploatacją, utrzymaniem i rozwijaniem sieci infrastruktury 
technicznej (stąd anglojęzyczne pojęcie network-bound	sectors). Usługi świadczone za pomocą 
tych sieci mają zazwyczaj atrybut użyteczności publicznej i wiążą się z obowiązkiem zapewnienia 
powszechnej dostępności podstawowych, niezbędnych dla społeczeństwa dóbr (Public Service 
Obligation	–	PSO). Ponieważ w roli zarządców infrastruktury sieciowej często nadal występują 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, niezbędne jest zapewnienie podmiotom trzecim nie-
dyskryminacyjnego dostępu do elementów infrastrukturalnych (tzw. Third-Party	Access – TPA)1. 
Dla zapewnienia skutecznej liberalizacji sektorów sieciowych i nadzoru nad określonym rynkiem 
w Europie i Polsce w ostatnim dziesięcioleciu powołane zostały organy regulacyjne (w literaturze 
anglojęzycznej nazywane regulatory body, regulatory authority, regulatory agency lub regula-
tor). Nadzór na poziomie europejskim powierzono agencjom unijnym, których liczba zwiększyła 
się z trzech w 1993 r. do siedemnastu w 2004 r., a następnie do trzydziestu pięciu w 2014 r. Na 
poziomie narodowym wymaga się natomiast utworzenia ich odpowiedników. Kluczowym jest od-
powiednie ukształtowanie kompetencji organu regulacyjnego, a przede wszystkim zapewnienie 
jego niezależności: prawnej, organizacyjnej, decyzyjnej i finansowej2.

Rosnąca liczba organów powoływanych do regulacji poszczególnych sektorów w państwach 
członkowskich (określana mianem agentification) oraz coraz większe zaangażowanie organów 
unijnych w procesy regulacji tych sektorów (tzw. the	EU	regulatory	state) doprowadziły do powstania 
sieci regulatorów i wykształcenia się pojęcia „wielopoziomowej regulacji” (multi-level	regulation). 
Jednym ze skutków tego procesu jest zwiększenie interakcji pomiędzy tymi podmiotami, a także 
konflikty, które się pojawiają na różnych szczeblach3.

W transporcie kolejowym, w Polsce i innych krajach członkowskich UE4 powołano niezależne 
organy regulacyjne, a na poziomie ogólnounijnym utworzona została Europejska Agencja Kolejowa 
(European	Railway	Agency – ERA). Po opublikowaniu przez Komisję Europejską 30 stycznia 2013 r. 
propozycji IV pakietu kolejowego, w Polsce rozpoczęła się dyskusja dotycząca skutków związa-
nych z proponowanym rozszerzeniem roli i kompetencji ERA w stosunku do organów krajowych5.

Celem artykułu jest analiza roli i zadań regulatorów rynków kolejowych w krajach członkow-
skich. Najpierw dokonano przeglądu zakresu podstawowych funkcji, struktury organizacyjnej 
oraz poziomu niezależności urzędów regulujących sektor kolejowy w wybranych krajach UE. 
Szczególną uwagę poświęcono roli i relacjom występującym między regulatorami rynku kolejowe-
go w Niemczech. Ostatnia część artykułu zawiera ocenę pozycji i działalności UTK w wybranych 
obszarach kompetencji tego organu regulacyjnego. 

1 Por. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 
2005, s. 52–63.
2 Por. M. Gajdus, A. Laszczyk, Wprowadzenie	konkurencji	na	polskim	rynku	kolejowych	przewozów	osobowych	a	kształt	regulacji	sektorowej, [w:] 
M. Pawełczyk, M. Sokołowski (red.), Systemowe	uwarunkowania	sektorów	strategicznych.	Wybrane	zagadnienia	infrastrukturalne, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2013, s. 28.
3 Zob. D. Geradin, R. Munoz, N. Petit (eds.), Regulation	Through	Agencies	in	the	EU:	A	New	Paradigm	of	European	Governance, Edward Elgard 
Publishing, 2005; Regulation at different levels of government, [w:] R. Balwin, M. Cave, M. Lodge (eds), Understanding	Regulation:	Theory,	Strategy,	
and Practice, Oxford University Press, Second edition, Oxford 2012, s. 371–408.
4 Z wyjątkiem Irlandii oraz krajów, które nie posiadają kolei (Islandia, Cypr i Malta).
5 W marcu 2013 r. zostało przygotowane i przekazane do Komisji Europejskiej stanowisko RP dotyczące wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającej rozporządzenie (WE) nr 881/2004. W poszczególnych krajach członkowskich odbyły 
się liczne konferencje krajowe i międzynarodowe. Jedna z dyskusji na ten temat z udziałem przedstawicieli KE, IRG-Rail, urzędów regulacyjnych z kilku 
krajów UE oraz naukowców miała miejsce 29.11.2013 r. we Florencji podczas forum Current	Challenges	of	Rail	Regulators	in	Europe:	The	European	
Regulators’	View zorganizowanego przez Florence School of Regulation. Zob. „Rail regulatory divergence”: does it matter?, European	Transport	Regulation	
Observer. Pobrano z: http://fsr.eui.eu/Documents/WorkshopPaper/Transport/2013/131129-ETRObserverRailwayRegulation.pdf (05.07.2014 r.).
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II.	Cele	działalności	i	funkcje	ERA	w	latach	2004–2014
Europejska Agencja Kolejowa została powołana na mocy Rozporządzenia (WE) 881/20046. 

Główny cel jej działania został zdefiniowany w art. 1 jako „współdziałanie w sprawach technicznych, 
we wdrażaniu prawodawstwa wspólnotowego zmierzającego do polepszenia konkurencyjnej po-
zycji sektora kolejowego poprzez zwiększanie poziomu interoperacyjności systemów kolejowych 
oraz w rozwijaniu wspólnego podejścia do bezpieczeństwa w europejskim systemie kolejowym, 
celem wsparcia budowy europejskiego obszaru kolejowego bez granic, gwarantującego wysoki 
poziom bezpieczeństwa”. W rozporządzeniu określone zostały także rodzaje podejmowanych 
przez Agencję działań, jej struktura, zasady działalności i finansowania. Tworzenie Agencji roz-
poczęło się w 2005 r. i zostało zakończone w połowie 2006 r. Pod koniec 2012 r. Agencja zatrud-
niała 139 osób7.

Pierwotny zakres kompetencji Europejskiej Agencji Kolejowej został w znacznym stopniu 
rozszerzony w rozporządzeniu nr 1335/2008 zmieniającym rozporządzenie w sprawie Agencji, 
m.in. w zakresie wzajemnego uznawania taboru kolejowego oraz prawa nadzoru nad jednostkami 
notyfikowanymi8. Europejska Agencja Kolejowa pełni obecnie następujące funkcje:
– wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego systemu kolei;
– poprawa poziomu interoperacyjności europejskiego systemu kolei;
– wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS);
– udział w tworzeniu europejskiego systemu wydawania świadectw dla warsztatów napraw-

czych dla taboru kolejowego;
– udział we wdrożeniu jednolitego systemu szkoleń i uznawania kompetencji maszynistów 

kolejowych.
Do zadań Agencji wspierających wdrażanie dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa 

kolei9 należą: przygotowywanie i zalecanie wspólnych metod i celów bezpieczeństwa; uzyskiwa-
nie pomocy od podlegających jej zespołów ekspertów w sektorze; przeprowadzanie konsultacji 
z partnerami społecznymi i organizacjami reprezentującymi klientów przewozów towarowych 
i pasażerów na szczeblu europejskim; zapewnianie ciągłej kontroli wydajności bezpieczeństwa; 
sporządzanie publicznego sprawozdania w odstępach dwuletnich; prowadzenie bazy danych 
dotyczącej bezpieczeństwa kolei; zapewnienie sieci kontaktów i współpracy władz krajowych od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo kolejowe i organów odpowiedzialnych za badanie wypadków 
kolejowych w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i rozwoju wspólnej kultury bezpieczeństwa 
kolejowego.

Agencja odpowiada również za poprawę poziomu interoperacyjności europejskiego systemu 
kolejowego, którego celem jest uzyskanie kompatybilności różnych krajowych systemów kole-
jowych działających w państwach członkowskich poprzez usunięcie bądź zmniejszenie barier 
technicznych. W tym obszarze Agencja ma za zadanie organizować prace służące tworzeniu 
6 Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 881/2004 z 29.04.2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. Urz. UE 2004 L 164/1).
7 Siedziba główna ERA wraz ze wszystkimi biurami mieści się we francuskim Valenciennes, natomiast centrum konferencyjne – w Lille. Pod koniec 
2012 r. Agencja zatrudniała 139 osób. Zob.: ERA, Annual	activity	report	2012. Pobrano z: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Annual-
Report-2012.aspx, s. 53 (15.06.2013 r.).
8 Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1335/2008 z 16.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 881/2004 
ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. Urz. UE 2008 L 354/51).
9 Dyrektywa 2004/49/WE PE i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE 
w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 
kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE 2004 L 220/16). 
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i uaktualnianiu tzw. Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), a także kierować nimi. 
Oprócz tego Agencja publikuje co dwa lata sprawozdanie o postępach zrealizowanych w dzie-
dzinie interoperacyjności.

Art. 15 rozporządzenia w sprawie Agencji upoważnia ją do dokonywania – na wniosek Komisji 
Europejskiej – oceny wniosków o finansowanie kolejowych projektów infrastrukturalnych ze środ-
ków wspólnotowych pod kątem interoperacyjności oraz spójności danego systemu, na przykład 
w ramach projektów wdrażających ERTMS.

ERA nie posiada uprawnień decyzyjnych jako takich, ale może składać opinie, zalecenia 
wnioski na ręce Komisji Europejskiej. Jest organem niezależnym, ściśle współpracującym z eks-
pertami w tej dziedzinie. Agencja wspiera Komisję Europejską i państwa członkowskie w zakresie 
harmonizacji unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, a także 
monitoruje postępy w tym zakresie oraz dokonuje ewaluacji ekonomicznej. Agencja odgrywa co-
raz większą rolę w procesach rozpowszechnienia informacji o transporcie kolejowym, edukacji 
i szkoleniu personelu kolejowego, w tym maszynistów. Dąży do pełnienia funkcji koordynatora 
i miejsca, gdzie spotykają się wszyscy gracze rynku kolejowego (the only place where all the 
railway actors meet).

W świetle projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji 
Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004, który jest jednym 
z sześciu aktów prawnych tworzących IV pakiet kolejowy10, rola Agencji w kolejnych latach ma 
dalej się zwiększać. 

III.	Zakres	działalności	regulatorów	rynku	kolejowego	 
w	wybranych	krajach	UE

1.	Funkcje	regulatorów	krajowych	rynków	kolejowych	w	świetle	prawa	unijnego

Zgodnie z art. 10 ust. 7 dyrektywy nr 2001/12/WE11 oraz art. 30 dyrektywy nr 2001/14/WE12 
w każdym kraju członkowskim UE13 miał być powołany organ regulacyjny (regulatory body), któ-
rego podstawowym zadaniem będzie nadzór nad niedyskryminacyjnymi warunkami dostępu do 
infrastruktury kolejowej, systemem ustalania i pobierania opłat oraz przestrzeganiem zasad bez-
pieczeństwa w transporcie kolejowym. Organ regulacyjny ma pełnić funkcję instytucji odwoławczej 
wobec decyzji podejmowanych przez zarządcę infrastruktury lub przewoźnika kolejowego w zakresie 
występowania praktyk dyskryminacyjnych lub monopolistycznych w przydzielaniu dostępu do sieci 
kolejowej. Organ ma też sprawować nadzór nad każdą negocjacją pomiędzy podmiotem, który 
zgłosił wniosek o przydzielenie dostępu a zarządcą infrastrukturą, i interweniować, jeśli uzna to za 
konieczne. Posiada on także prawo żądania odpowiednich informacji od zarządcy infrastruktury, 
wnioskodawców oraz stron trzecich w danym kraju członkowskim. Od decyzji regulatora powinno 
przysługiwać prawo odwołania się w drodze prawnej. Funkcje odwoławcze i kontrolne w stosunku 
do regulatora mogą być przypisywane odrębnym organom. 
10 Propozycje zmian zostały omówione w: A. Mężyk, Zmiany	regulacji	unijnego	rynku	transportu	kolejowego	ujęte	w	propozycjach	czwartego	pakietu	
kolejowego, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 5, s. 9–15.
11 Dyrektywa 2001/12/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE 
2001 L 75/1).
12 Dyrektywa 2001/14/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytko-
wanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. WE L 75/29).
13 Z wyjątkiem Irlandii oraz krajów, które nie posiadają kolei (Islandia, Cypr i Malta).
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Z punktu widzenia normatywnego dobrze funkcjonujący organ regulacyjny powinien cechować 
się14: neutralnością w podejmowaniu decyzji; stabilnością i przewidywalnością działań; obiektywi-
zmem i brakiem dyskryminacji w stosunku do poszczególnych uczestników rynku; przejrzystymi 
zasadami funkcjonowania.

Jedną z głównych przesłanek powołania wyspecjalizowanych regulatorów jest uniezależnienie 
ich decyzji od aktualnych wpływów politycznych. Problem niezależności regulatora w transporcie 
kolejowym, podobno jak w sektorze energetycznym czy innych sektorach sieciowych, wciąż jest 
przedmiotem dyskusji pomiędzy interesariuszami. Nawet instytucje i środowiska głoszące oraz 
domagające się niezależności regulatora nie są do końca zgodne czy całkowite odpolitycznienie 
jest możliwe15.

W świetle zapisów art. 30 ust. 1 dyrektywy nr 2001/14/WE16 regulatorem może być minister 
właściwy ds. transportu lub każdy inny organ administracji rządowej, o ile zostanie zagwarantowana 
jego niezależność organizacyjna, finansowa, prawna i decyzyjna wobec zarządców infrastruktury, 
organu pobierającego opłaty za dostęp, organu przydzielającego ten dostęp czy wnioskodawcy 
(przewoźników kolejowych). W praktyce regulator musi być bezstronny również w stosunku do 
władz centralnych, samorządowych lub inwestorów prywatnych. Dlatego też w przypadku umiej-
scowienia regulatora w strukturze ministerstwa odpowiedzialnego za transport i podlegania od-
powiedniemu ministrowi trudno mówić o autonomii takiego regulatora17. 

Art. 31 dyrektywy nr 2001/14/WE oraz art. 57 ust. 1 dyrektywy 2012/34/WE zaleca współpracę 
oraz wymianę informacji i doświadczeń między poszczególnymi regulatorami krajowych rynków 
kolejowych w UE. Intensyfikacji współpracy między tymi regulatorami ma sprzyjać utworzona 
9 czerwca 2011 r. Grupa Niezależnych Regulatorów Kolejowych IRG-Rail (Independent	Regulators’	
Group	–	Rail), której członkami są obecnie urzędy z 22 krajów europejskich18. IRG-Rail działa 
jako platforma współpracy, wymiany informacji i najlepszych praktyk między krajowymi organa-
mi regulującymi rynki kolejowe w celu sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom w zakresie 
regulacji transportu kolejowego oraz promowania spójnego stosowania wspólnotowych ram re-
gulacyjnych. Współpraca odbywa się w ramach grup roboczych, a wspólne stanowisko jest pub-
likowane w postaci raportów dotyczących określonych obszarów regulacji (Position Paper), jak 
również rocznych raportów monitorujących rynek kolejowy (Annual Market Monitoring Report)19. 

2.	Przegląd	funkcji	regulatorów	rynków	kolejowych	w	wybranych	krajach	

Porównanie zakresu działalności regulatorów rynku kolejowego powołanych i funkcjonują-
cych w różnych krajach UE pokazuje, że role i zadania urzędów regulacyjnych, stopień ich nie-
zależności oraz umiejscowienie w systemie instytucjonalnym sektora kolejowego oraz systemie 
administracji rządowej istotnie się różnią (zob. tab. 1 i 2). 

14 Por. z kryteriami stosowanymi przez OECD, opisanymi w niniejszym opracowaniu na s. 17–19 oraz zawarte w: Summary of discussions, [w:] OECD, 
Better	Economic	Regulaton:	The	Role	of	the	Regulator, ITF Rountable Tables, No.150, OECD Publishing, 2011, s. 18.
15 Zob. T. Winsor, Effective	Regulatory	Institutions:	The	Regulalor’s	Role	in	the	Policy	Process,	including	Issues	of	Regulatory	Independence, [w:] OECD, 
Better	Economic	Regulaton…, s. 86–87; S. Laskowski, Regulacja rynku energii elektrycznej, „Acta Energetica” 2009, nr 2, s. 64–65. 
16 Aktualnie jest to art. 55 ust. 1 dyrektywy 2012/34/WE PE i Rady z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE 2012 L 343/32).
17 Por. Regulacja	rynku	kolejowego	w	Europie, „Rynek Kolejowy” 2005, nr 6, s. 16–17; M. Gajdus, A. Laszczyk, Wprowadzenie	konkurencji	na	polskim	
rynku	kolejowych	przewozów	osobowych	a	kształt	regulacji	sektorowej,	op. cit., s. 28. 
18 Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Macedonii, Niemiec, Grecji, Łotwy, Luksemburgu, Norwegii, Polski, 
Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Węgier.
19 Pobrano z: www.irg-rail.eu/public-documents/2013/ (05.07. 2014).
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W Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Grecji, Polsce, Rumunii, na Słowacji, we 
Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii zadania regulatora ograniczone są do sektora kolejowego, 
natomiast w Belgii, Finlandii, Szwecji, Portugalii i na Węgrzech zakres działalności obejmuje rów-
nież inne gałęzie transportu, a w Holandii, Estonii, Niemczech, Luksemburgu, Słowenii, na Litwie 
i Łotwie – sektory sieciowe. W dziewięciu krajach (Bułgarii, Czechach, Finlandii, Polsce, Portugalii, 
Słowacji, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii) na regulatorów rynku kolejowego nałożono także 
obowiązki związane z bezpieczeństwem, wynikające z zapisów art. 16 dyrektywy 2004/49/WE. 
W pozostałych krajach, m.in. w Niemczech i Francji, do zadań związanych z zapewnieniem i nad-
zorem nad bezpieczeństwem systemów kolejowych utworzono osobne urzędy (National	Safety	
Authority – NSA). Mimo to w większości krajów UE funkcję NSA pełnią jednostki nadzorowane 
przez ministerstwa odpowiedzialne za transport20.

Tabela	1.	Porównanie funkcji regulatorów rynków kolejowych w krajach UE

Kraj
Nazwa regulatora 

[w nawiasach nazwa w j. ang.]
Strona www

Funkcje:

regu-
lacja 
rynku

bezpie-
-czeń-
stwo

prawa 
pasa-
żerów

BG Изпълнителна	агенция	
“Железопътна	администрация” 
[Railway Administration Executive 
Agency]

www.iaja.government.bg ✓ ✓ ✓

CZ Drazni urad  
[The Rail Authority] 

www.ducr.cz ✓ ✓ ✓

HU Nemzeti	Közlekedési	Hatóságot (NKH) 
[National Transport Authority (NTA) 
– Department of Railway Regulation]

www.nkh.gov.hu ✓ ✓ ✓

UK Office	of	Rail	Regulation	(ORR) www.rail-reg.gov.uk ✓ ✓ ✓

PL Urząd	Transportu	Kolejowego (UTK) 
[Office for Railway Transport]

www.utk.gov.pl ✓ ✓ ✓

PT O	Instituto	da	Mobilidade	e	dos	
Transportes,	I.P.	(IMT)	/	Transportes	
Terrestres. I.P.	Unidade	de	Regulação	
Ferroviária	(URF) 
[Institute for Mobility and Transport, 
Railway Regulatory Body]

www.imt-ip.pt

www.urf.imtt.pt
✓ ✓ ✓

FI Trafi 
[Finnish Transport Safety Agency] 

www.trafi.fi ✓ ✓

SE Transportstyrelsen  
[Swedish Transport Agency]

www.transportstyrelsen.se ✓ ✓

SK Urad pre Regulaciu zeleznicnej dopravy 
(URZD) 
[Railway Regulatory Authority]

www.urzd.sk ✓ ✓

20 Por. ATKearney, Bilans	otwarcia	UTK, Wersja skrócona, Raport końcowy, 07.08.2012 r. Pobrano z: www.utk.gov.pl/download/1/3660/UTK_Bilans_ 
otwarcia.pdf, s. 40–42 (05.05.2013).
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Kraj
Nazwa regulatora 

[w nawiasach nazwa w j. ang.]
Strona www

Funkcje:

regu-
lacja 
rynku

bezpie-
-czeń-
stwo

prawa 
pasa-
żerów

AT Schienen-Control	Gmbh (monitoring) 
Schienen-Control	Kommission (skargi)

www.schienencontrol.gv.at ✓ ✓

EL Ρυθμιστική	Αρχή	Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)  
[Regulatory Authority for Railways 
(RAS)]

www.ras-el.gr ✓ ✓

LV Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	
komisija (SPRK) 
[Public Utilities Commission (PUC)]

Valsts	dzelzceļa	administrācija 
[State Railway Administration of Latvian 
Republic]

www.sprk.gov.lv 
 

www.vda.gov.lv

✓ ✓

NL De Autoriteit Consument & Markt 
(ACM), poprzednio Nederlandse	
Mededingingsautoritet (NMa) 
[The Netherlands Authority for 
Consumers and Markets (ACM),  
przed 1.01.2013 – The Netherlands 
Consumer Authority, the Netherlands 
Competition Authority]

www.acm.nl

(www.nmanet.nl)

✓ ✓

BE Dienst Regulering van het 
Spoorwegvervoer	en	van	de	Exploitatie	
van	de	Luchthaven	Brussel-Nationaal  
[The Regulatory Service for Railway 
Transport and for Brussels Airport 
Operations]

www.regul.be ✓

DE Bundesnetzagentur 
[Federal Network Agency for Electricity, 
Gas, Telecommunications, Post and 
Railway]

www.bundesnetzagentur.de ✓

DK Jernbanenævnet 
[Danish Railway Regulatory Body]

www.jernbanenaevnet.dk  ✓

 EE Konkurentsiamet  
[Estonian Competition Authority]

www.konkurentsiamet.ee ✓

 ES Comité de Regulacion Ferroviara (CRF)  
[Railway Regulatory Committee]

www.fomento.es ✓

FR Autorité de Régulation des Activités 
Ferroviaires (ARAF)  
[The Railway Activities Regulatory 
Authority]

www.regulation-ferroviaire.fr ✓

HR Agencija	za	regulaciju	tržišta	željezničkih	
usluga 
[Rail Market Regulatory Agency]

www.artzu.hr ✓
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Kraj
Nazwa regulatora 

[w nawiasach nazwa w j. ang.]
Strona www

Funkcje:

regu-
lacja 
rynku

bezpie-
-czeń-
stwo

prawa 
pasa-
żerów

IT Ufficio	per	la	Regolazione	dei	Servizi	
Ferroviari [Office for the Regulation 
of Railway Services]

www.mit.gov.it ✓

LT Konkurencijos Taryba 
[Competition Council]

http://kt.gov.lt ✓

LU Institut	Luxembourgeois	de	Régulation 
[Luxembourg Regulatory Institute]

www.ilr.lu ✓

RO Consiliul de supraveghere din domeniul 
feroviar 
[Railway Supervision Council]

www.consiliulferoviar.ro ✓

SI Agencija	za	pošto	in	elektronske	komu-
nikacije Republike Slovenije (AREK) 
[Post	and	Electronic	Communications	
Agency of the Republic of Slovenia]

www.apek.si ✓

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych urzędów krajowych i KE: http://ec.europa.eu/transport/
modes/rail/market/regulatory_bodies_en.htm; oraz ATKearney, Bilans	otwarcia	UTK, Wersja skrócona, Raport końcowy, 07.08.2012 r. Pobrano z: www.
utk.gov.pl/download/1/3660/UTK_Bilans_otwarcia.pdf, s. 14 (05.06.2014).

W dziesięciu krajach członkowskich urząd regulacyjny odgrywa także rolę organu wykonaw-
czego (National	Enforcement	Body) w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów 
w transporcie kolejowym (zgodnie z art. 30 dyrektywy nr 1371/200721). W sześciu krajach (Bułgarii, 
Czechach, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Węgrzech) wszystkie trzy podstawowe funkcje: 
regulację konkurencji na rynku kolejowym, nadzór nad bezpieczeństwem oraz ochronę praw pa-
sażerów włączono do zakresu obowiązków jednego urzędu. 

Bardzo zróżnicowanie kształtują się w poszczególnych krajach relacje pomiędzy regulato-
rem sektora kolejowego a urzędem ochrony konkurencji (por. tab. 2). Najszersze kompetencje 
posiada brytyjski ORR, który ma podobne uprawnienia co urząd ochrony konkurencji i rynków 
(dalej: CMA)22. ORR ma prawo interwencji w przypadku, gdy dane porozumienie lub praktyka 
dotyczy świadczenia usług powiązanych z sektorem kolejowym. Regulator ten jest uprawniony 
do rozpatrywania skarg na ewentualne naruszenia postanowień art. 101 i 102 TFUE, dotyczą-
cych zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej 
oraz ich krajowych odpowiedników, prowadzenia postępowań, nałożenia kar finansowych czy 
odsyłania spraw do CMA w celu przeprowadzenia badania rynku. ORR nie posiada kompetencji 
jedynie w zakresie kontroli koncentracji, niemniej CMA jest zobligowany do zasięgania opinii ORR 
w przypadku kontroli zawieranych fuzji i przejęć w sektorze kolejowym23.

21 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 PE i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315/14).
22 Przed 01.04.2014 r. były to: Competition Commision (CC) oraz Office of Fair Trade (OFT).
23 Zob. M. Gajdus, A. Laszczyk, Wprowadzenie	konkurencji	na	polskim	rynku	kolejowych	przewozów	osobowych	a	kształt	regulacji	sektorowej, op. cit., 
s. 31–32. 
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Tabela	2.		Porównanie zakresu działalności oraz stopnia niezależności regulatorów rynku kolejowego 
w wybranych krajach

Niemcy Szwecja Wielka Brytania Francja
Regulator 
rynku 
kolejowego 

niem. 
Bundesnetzagentur 
(BNetzA)

szw. 
Transportstyrelsen 
(w	latach	2004–2009	
urząd	kolejowy	
Järnva-gässtyrelsen) 

ang.	Office	of	Rail	
Regulation (ORR) 
(w latach 1993–2003 
Office	of	the	Rail	
Regulator) 

fr.	L’Autorité	de	
 régulation des 
 activités ferroviaires 
(ARAF)

Rok 
utworzenia 

2004 2004 (2009) (1993) 2004 2009–2010

Zakres 
działalności

obejmuje również 
inne sektory siecio-
we (telekomunikację, 
pocztę, energetykę, 
gazownictwo);  
nie obejmuje nad-
zoru nad bez-
pieczeństwem, 
którym zajmuje się 
Federalny Urząd 
Kolejowy – EBA 
(niem. Eisenbahn-
bundesamt)

obejmuje wszystkie 
gałęzie transportu, 
łącznie z nadzorem  
nad 
bezpieczeństwem 

ograniczony do 
sektora kolejowego, 
łącznie z nadzorem  
nad 
bezpieczeństwem

ograniczony do 
sektora kolejowe-
go, z wyjątkiem 
bezpieczeństwa 
ruchu, którym 
zajmuje się EPSF 
(fr. Etablissement	
Public de Sécurité 
Ferroviaire)

Rola i misja regulacja rynku kole-
jowego i dostępu do 
infrastruktury w celu 
rozwoju i promowa-
nia zrównoważonej 
konkurencji 

zapewnienie uczci-
wej konkurencji  
na rynku transporto-
wym,  
w tym kolejowym

wolna, uczciwa 
i skuteczna regulacja 
w celu bezpiecznego 
i efektywnego trans-
portu kolejowego

zapewnienie nie-
dyskryminacyjnego 
dostępu do infra-
struktury kolejowej

Stopień nie-
zależności 
regulatora 

niezależny or-
gan, podlega-
jący nadzorowi 
Ministerstwa Spaw 
Gospodarczych 
i Energii (BMWi)

niezależna agen-
cja, podlegają-
ca Ministerstwu 
Transportu

niezależny urząd niezależny organ 
administracyjny  
o „moralnej 
osobowości”

Nakładane 
sankcji

nałożenie kar 
za praktyki 
monopolistyczne

do nałożenia kary 
wymagana jest de-
cyzja sądu

nałożenie kar 
za praktyki 
monopolistyczne

nałożenie kar 
za praktyki 
monopolistyczne

Współpraca 
z urzędem 
ochrony 
konkurencji/
urzędem 
antymonopo-
lowym

niem. 
Bundeskartellamt	
(BKA), 
niem. 
Monopolkommission

szw. 
Konkurrensverket

ang. Competition 
and Markets 
Authority (CMA)

fr. Autorité de 
Concurrence (AC)
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Niemcy Szwecja Wielka Brytania Francja
Obowiązki 
w stosun-
ku do władz 
ustawo-
dawczych 
(parlamentu) 

publikowanie raportu 
rocznego; spotkania  
co dwa miesiące 

Eisenbahninfrastruk-
tur

publikowanie raportu 
rocznego; spotkania  
kwartalne 

publikowanie raportu 
rocznego; zarząd 
odpowiada przed 
parlamentem

publikowanie raportu 
rocznego

Zatrudnienie  
(wg stanu na 
koniec grud-
nia 2012 r.)

2700 we wszystkich 
departamentach

65 osób w departa-
mencie kolejowym

271 (111 – regula-
cja rynku oraz 160 
– bezpieczeństwo)

35 osób

Roczne wy-
datki 
(2012 r.)

181,2 mln EUR 
dla wszystkich 
sektorów 

6 mln EUR 29,8 mln GBP 
(w tym 13,3 mln 
GBP – regulacja 
rynku,  
17,5 mln GBP 
– bezpieczeństwo)

11 mln EUR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Governance	of	competition	in	the	Swiss	and	European	railway	sector. Final research to the SBB lab, University 
of St. Gallen, May 2012. Pobrano z: http://fsr.eui.eu/Documents/ResearchReport/Transport/GovernanceCompetitionRailwaySector.pdf (5.06.2014); 
ARAF, Rapport d’activité 2012. Pobrano z: www.regulation-ferroviaire.fr/index.asp?a=15416 (5.06.2014); Office of Rail Regulation, Annual report aand 
Acccounts	2012-13, June 2013. Pobrano z: www.rail-reg.gov.uk/upload/pdf/annual-report-2012-13.pdf (5.06.2014); Bundesnetzagentur, Annual Report 
2012.	Energy,	communications,	mobility:	shaping	expansion,	together. Pobrano z: www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/BNetzA/
PressSection/ReportsPublications/2013/AnnualReport2012.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (05.06.2014).

Mimo występujących różnic, warto przyjrzeć się rozwiązaniom instytucjonalnym w Niemczech, 
gdzie podobnie jak w Polsce, zachowana została struktura holdingowa kolei. 

3.	Regulatorzy	rynku	kolejowego	w	Niemczech

Do instytucji regulujących niemiecki rynek kolejowy należą: 
– Federalna Agencja Regulacji Sektorów Sieciowych (niem. Bundesnetzagentur – BNetzA);
– Federalny Urząd Kolejowy (niem. Eisenbahn-Bundesamt – EBA);
– Komisja Antymonopolowa (niem. Monopolkommission) oraz Federalny Urząd Antymonopolowy 

(niem. Bundeskartellamt – BKA).
Pierwszym organem regulacyjnym, który utworzono w początkowym etapie reformy kolei 

niemieckiej w 1994 r., był EBA. Jego głównym zadaniem od samego początku był nadzór nad 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego i dopuszczenia do eksploatacji. EBA jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Niemczech, z wyjątkiem kolei regionalnych (krajów związ-
kowych), pełniąc funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa (NSA). Nadzorowi EBA podlega ponad 
2/3 przedsiębiorstw kolejowych w Niemczech. Koleje, które są wyłącznie kolejami regionalnymi 
lub które nie potrzebują zezwoleń bezpieczeństwa dla zarządzania swoją infrastrukturą kolejo-
wą są nadzorowane przez landy. Te jednak posiadają możliwość przeniesienia nadzoru na EBA. 
Dotychczas dwanaście landów całkowicie lub częściowo przekazało nadzór kolejowy EBA24. 
Zakres zadań, jakie pełni EBA dla konkretnego kraju związkowego, określa umowa zawierana 
pomiędzy landem a EBA. Operacyjną częścią nadzoru nad kolejami krajowymi zajmują się regio-
nalne oddziały EBA. W takich krajach, jak Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, 

24 EBA powołało w tym celu specjalnych rzeczników dla każdego z landów: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Brandenburgia, Hesja, Meklemburgia-
Pomorze Przednie, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turyngia.
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Saksonia-Anhalt i Turyngia otrzymano zadania nadzorowania również tramwajów. Centrala EBA 
jest odpowiedzialna za przygotowanie podstaw technicznych, prawnych i organizacyjnych dla 
stworzenia odpowiednich umów ich przestrzegania i rozliczania z krajami związkowymi. Ponadto 
urząd jest odpowiedzialny za udzielanie zgód i nadzór nad koleją magnetyczną (Maglev).

Rysunek	1. Regulatorzy w systemie instytucjonalnym transportu kolejowego w Niemczech

9 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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bezpieczeństwem ruchu kolejowego i dopuszczenia do eksploatacji. EBA jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Niemczech, z wyjątkiem kolei regionalnych (krajów związkowych), 
pełniąc funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa (NSA). Nadzorowi EBA podlega ponad 2/3 
przedsiębiorstw kolejowych w Niemczech. Koleje, które są wyłącznie kolejami regionalnymi lub które nie 
potrzebują zezwoleń bezpieczeństwa dla zarządzania swoją infrastrukturą kolejową są nadzorowane przez 
landy. Te jednak posiadają możliwość przeniesienia nadzoru na EBA. Dotychczas dwanaście landów 
całkowicie lub częściowo przekazało nadzór kolejowy EBA 24 . Zakres zadań, jakie pełni EBA dla 
konkretnego kraju związkowego, określa umowa zawierana pomiędzy landem a EBA. Operacyjną częścią 
nadzoru nad kolejami krajowymi zajmują się regionalne oddziały EBA. W takich krajach, jak 
Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Saksonia‐Anhalt i Turyngia otrzymano zadania 
nadzorowania również tramwajów. Centrala EBA jest odpowiedzialna za przygotowanie podstaw 
technicznych, prawnych i organizacyjnych dla stworzenia odpowiednich umów ich przestrzegania i 
rozliczania z krajami związkowymi. Ponadto urząd jest odpowiedzialny za udzielanie zgód i nadzór nad 
koleją magnetyczną (Maglev). 

W 2002 r. obowiązki EBA zostały rozszerzone o zapewnienie niedyskryminacyjnych warunków 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku kolejowego, a od 2009 r. urząd ten jest także odpowiedzialny za 
nadzorowanie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w 
ruchu kolejowym. Ponadto ma określone obowiązki w zakresie regulacji ekonomicznej, wynikające z 
przyjętych w 2009 r. nowych zasad finansowania infrastruktury kolejowej. Kompetencje EBA obecnie 
obejmują więc następujące trzy obszary25: 

                                                 
24 EBA powołało w tym celu specjalnych rzeczników dla każdego z landów: Badenia‐Wirtembergia, Bawaria, Brandenburgia, 
Hesja, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Nadrenia Północna‐Westfalia, Nadrenia‐Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia‐Anhalt, 
Schleswig – Holstein, Turyngia. 
25 A. Mężyk, Uwarunkowania i efekty reform kolei, Politechnika Radomska, Radom 2011, s. 303–304. 

Źródło: opracowanie własne.

W 2002 r. obowiązki EBA zostały rozszerzone o zapewnienie niedyskryminacyjnych warun-
ków dostępu dla wszystkich uczestników rynku kolejowego, a od 2009 r. urząd ten jest także od-
powiedzialny za nadzorowanie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw 
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Ponadto ma określone obowiązki w zakresie regu-
lacji ekonomicznej, wynikające z przyjętych w 2009 r. nowych zasad finansowania infrastruktury 
kolejowej. Kompetencje EBA obecnie obejmują więc następujące trzy obszary25:
1) nadzór techniczny nad rynkiem kolejowym: wydawanie zezwoleń i certyfikatów, udzielanie i odwo-

ływanie zezwoleń ruchowych; ustalanie i zatwierdzanie planów utrzymania urządzeń do prowa-
dzenia ruchu kolejowego; wdrażanie interoperacyjności; badanie wypadków w ruchu kolejowym;

2) nadzór i finansowanie infrastruktury kolejowej: przygotowanie i prowadzenie uzgod-
nień według § 9 federalnego prawa o budowie i rozbudowie sieci kolejowej (niem. 
Bundesschienenwegeausbaugesetz); nadzór budowlany nad urządzeniami do prowadze-
nia ruchu pociągów; kontrolowanie wykonania umowy o finansowanie z zarządcami infra-
struktury (LuFV); przyznawanie środków federalnych na wspieranie przewozów kolejowych 
i przewozów kombinowanych z udziałem kolei;

3) nadzorowanie przedsiębiorstw kolejowych w zakresie przestrzegania praw pasażerów: przyj-
mowanie skarg podróżnych; nadzorowanie taryf w przewozach dalekobieżnych.

25 A. Mężyk, Uwarunkowania i efekty reform kolei, Politechnika Radomska, Radom 2011, s. 303–304.
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EBA podlega nadzorowi Federalnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Cyfrowej (niem. 
Bundesminister	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	– BMVI, dawniej Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Rozwoju Miast). Działalnością EBA kieruje prezes. Urząd jest zorganizowany jed-
nostopniowo i nie posiada innych samodzielnych jednostek prawnych. W centrali, w Bonn, na 
początku 2012 r. zatrudnionych było 300 pracowników; kolejne 750 osób pracowało w dwunastu 
jednostkach terenowych w piętnastu lokalizacjach. W strukturze EBA według stanu na czer-
wiec 2014 r. funkcjonowały cztery departamenty26: Departament 1. Obsługa Administracyjna; 
Departament 2. Infrastruktura; Departament 3. Tabor i Eksploatacja; Departament 4. Finansowanie 
oraz 3 działy, podlegające bezpośrednio prezesowi lub wiceprezesowi: Dział 5. Prawa Pasażerów 
i Kontrola Opłat; Dział 91. Zespół wykonawczy; Dział 92. Certyfikacja dla Interoperacyjności, 
Sprawy Międzynarodowe.

Działalność EBA jest wspierana przez działalność rad. W styczniu 2006 r., na żądanie EBA, 
przy DB Netz AG zgodnie z § 34 ogólnej ustawy o kolei (niem. Allgemeinen	Eisenbahngesetzes	
– AEG) powołano niezależną Radę ds. Sieci. Należy do niej siedemnastu przedstawicieli lub peł-
nomocników przedsiębiorstw kolejowych i organizacji odpowiedzialnych za ruch lokalny w krajach 
związkowych. To forum praktyków powinno zapewnić, aby interesy wszystkich użytkowników sieci 
kolejowej w zakresie jej rozbudowy, modernizacji i utrzymania były odpowiednio uwzględnione. 
Rada omawia wszystkie kwestie dotyczące wielkości, przepustowości i standardów rozbudowy-
wanych linii kolejowych.

Zgodnie z § 35a AEG przy EBA powołano Radę ds. Bezpieczeństwa Kolejowego. Rada 
działa od 21 kwietnia 2007 r. Jej zadaniem jest doradzanie regulatorowi w wypełnianiu swoich 
zadań w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie urzędów odpowiedzialnych za nadzór kolejowy 
w krajach związkowych. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z krajo-
wych urzędów odpowiedzialnych za nadzór nad koleją oraz jeden przedstawiciel BMVBS, który 
przewodniczy Radzie.

Zadania związane z regulacją dostępu do infrastruktury kolejowej od 2006 r. zostały przeka-
zane Federalnej Agencji BNetzA. Zgodnie z § 14–14g AEG oraz rozporządzeniem dotyczącym 
korzystania z infrastruktury kolejowej (niem. Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung – EIBV), 
jej zadaniem jest wspieranie procesów deregulacji sektora kolejowego, zwłaszcza w zakresie za-
pewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej, w szczególności w odniesie-
niu do decyzji dotyczących przydzielania tras pociągów, dostępu do infrastruktury punktowej (np. 
stacji, obiektów obsługi technicznej, bocznic) oraz ustalania stawek dostępu. Działania BNetzA 
mogą być przeprowadzane ex ante i ex post, zarówno w odpowiedzi na skargi uczestników rynku 
kolejowego, jak i z własnej inicjatywy Agencji. Departament Kolejowy BNetzA jest podzielony na 
pięć wydziałów, z których dwa są odpowiedzialne za kwestie związane z polityką rozwoju sieci 
i monitoringiem rynku, a trzy pozostałe – skupiają się na aspektach operacyjnych związanych 
z dostępem do infrastruktury liniowej, punktowej oraz stawkami dostępu. 

Oprócz BMVI, działalność BNetzA jest nadzorowana także przez Federalne Ministerstwo Spaw 
Gospodarczych i Energii (niem. Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie – BMWi, dawniej 
Ministerstwa Gospodarki i Technologii). Co roku BNetzA sporządza sprawozdania z działalności 
dla rządu federalnego. W maju 2006 r. przy BNetzA powołano Radę ds. Infrastruktury (niem. 

26 Na podstawie informacji zawartych na stronie EBA: www.eba.bund.de (05.07.2014).
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Eisenbahninfrastrukturbeirat), która ma za zadanie doradzać BNetzA oraz zgłaszać swoje propozycje. 
Rada składa się z 9 członków Bundestagu i 9 przedstawicieli Rady Federacji27. Członkowie Rady 
ds. Infrastruktury są powoływani przez rząd federalny na wniosek Bundestagu i Rady Federacji. 

Rysunek	2.	Podział odpowiedzialności i relacje między regulatorami w Niemczech

Federalne	Ministerstwo	Spraw	Gospodarczych	
i	Energii	(BMWi)

• polityka konkurencji/prawo konkurencji

• prawo zamówień publicznych

•  regulacja sektorowa (elektroenergetyka, telekomunika-
cja, poczta)

Federalne	Ministerstwo	Transportu	 
i	Infrastruktury	Cyfrowej	(BMVI)

•  polityka transportowa/prawo transportowe, ustawodawstwo 
w zakresie infrastruktury

•  strategia rozwoju/regulacja poszczególnych sektorów trans-
portu (kolejowy, samochodowy, lotniczy, wodny)

•  rozwój regionów i zagospodarowanie przestrzenne

•  prawo zamówień publicznych w zakresie zawierania kon-
traktów na roboty budowlane

Federalny	Urząd	Antymonopolowy	
(BKA)

•  porozumienia ograniczające kon-
kurencję na rynku

• zwalczanie karteli

• kontrola koncentracji (fuzji)

•  wykorzystywanie pozycji 
dominującej

• dostęp do infrastruktury

Federalna	Agencja	Regulacji	Sektorów	Sieciowych	(BNetzA)
• regulacja dostępu do infrastruktury

• stawki dostępu

• roczne sprawozdania dla rządu

•  nadzór techniczny i bezpieczeństwo (w sektorze kolejowym osobny urząd 
– EBA)

Prawo konkurencji 
(general competition law)

Prawo regulacji sektorowej 
(sector	specific	law)

Komisja	Antymonopolowa
• Sprawozdania o ogólnym stanie konkurencji oraz o sytuacji w regulowanych sektorach

Źródło: opracowanie i adaptacja własna na podstawie prezentacji: Ch. Dobier, Railways	–	between	sector	specific	and	competition	regulation	–	a	view	
from a Ministry, 3rd European Rail Transport Forum, Florence School of Regulation, Florence, 5 December 2011.

Kolejne dwie instytucje nadzorujące rynek kolejowy to Federalny Urząd Antymonopolowy (BKA) 
oraz Komisja Antymonopolowa, która jest niezależnym organem ds. konkurencji w Niemczech28. 
Zgodnie z § 36 AEG Komisja co dwa lata przygotowuje specjalne sprawozdanie na temat konku-
rencji w sektorze kolejowym. Ostatnie dostępne sprawozdanie zostało opublikowane we wrześniu 
2011 r. Zwrócono w nim m.in. uwagę, że mimo podjętych działań i zmian przepisów dotyczących 
planowania inwestycji infrastrukturalnych, nadal istnieją znaczne możliwości dyskryminacji w od-
niesieniu do dostępu do informacji i koordynacji działań przedsiębiorstw kolejowych i zarządców 
infrastruktury (szczególnie DB Netz). Stanowi to istotną barierę dla rozwoju konkurencji na rynku 
kolejowym29. Ponadto Komisja ma ograniczone prawo wglądu w dokumenty BNetzA, a jej spra-
wozdania nie mają statutowo określonego adresata, co znacznie osłabia skuteczność jej działań 

27 Zaleca się, aby Rada składała się z równej liczby członków parlamentu i przedstawicieli krajów związkowych. Przedstawiciele Bundestagu muszą 
być członkami rządu kraju związkowego lub politycznie go reprezentować.
28 Pobrano z: www.bundeskartellamt.de oraz www.monopolkommission.de (05.07.2014).
29 Monopolkommission, Bahn	2011:	Wettbewerbspolitik	unter	Zugzwang, Sondergutachten 60. Pobrano z: www.monopolkommission.de/sg_60/
s60_volltext.pdf, s. 13, 101 (16.07.2013).
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(por. rys. 2). Wydaje się, że duża liczba urzędów zaangażowanych w proces nadzoru powoduje, 
że kompetencje w zakresie regulacji niemieckiego rynku kolejowego są rozproszone, co nie prze-
kłada się na jakość podejmowanych działań30. 

Nadal trwa jednak dyskusja czy bardziej skutecznym modelem jest funkcjonowanie urzędu 
posiadającego szerokie kompetencje w zakresie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, 
czy wyspecjalizowanego regulatora skupiającego się na danym sektorze. Nie ma bowiem argu-
mentów lub wyników badań empirycznych, które potwierdziłyby jednoznacznie zalety jednego 
z tych rozwiązań31.

IV.	Analiza	zakresu	działalności	UTK	w	Polsce

1.	Miejsce	regulatorów	w	systemie	instytucjonalnym	transportu	kolejowego	w	Polsce

Do podmiotów, które współuczestniczą w procesie kształtowania i implementacji regulacji, 
a także nadzorowania nad rynkiem transportu kolejowego w Polsce należą (rys. 3): 
1) Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Kolejowa – na szczeblu unijnym; 
2) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR, dawniej Ministerstwo Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej), Urząd Transportu Kolejowego, a także Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK) – na szczeblu krajowym.

Rysunek	3.	System instytucjonalny transportu kolejowego w Polsce oraz poziomy regulacji
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Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
31 Summary of discussions, [w:] Better Economic Regulaton: The Role of the Regulator, ITF Rountable Tables, No.150, OECD 
Publishing, 2011, s. 26. 
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Źródło: opracowanie własne.

30 Zob. A. Mężyk, Uwarunkowania	i	efekty…, s. 304–305. 
31 Summary of discussions, [w:] Better	Economic	Regulaton:	The	Role	of	the	Regulator, ITF Rountable Tables, No.150, OECD Publishing, 2011, s. 26.
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W rozumieniu przepisów unijnych krajowym regulatorem transportu kolejowego, krajową 
władzą bezpieczeństwa oraz krajowym organem wykonawczym w zakresie ochrony praw pasa-
żera jest Prezes UTK, mający status centralnego organu administracji rządowej. Niezależnie nad 
ochroną konkurencji na rynku kolejowym czuwa Prezes UOKiK, który może wszcząć postępo-
wanie antymonopolowe wobec podmiotów nadużywających pozycji dominującej lub zawierają-
cych porozumienia naruszające prawa uczciwej konkurencji (zob. tab. 3). Zgodnie z art. 13 ust. 1 
pkt. 7 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Prezes UTK współdziała z właściwymi 
organami w zakresie: przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców 
i przewoźników kolejowych, koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego, prze-
strzegania praw pasażerów.

Tabela	3.		Podział kompetencji Prezesa UTK i UOKiK w zakresie wydawania decyzji dotyczących 
konkurencji na rynku

Prezes UOKiK Prezes UTK
•  wydaje decyzję w przypadku stwierdzenia na-

ruszenia przepisów ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów w zakresie stosowania 
praktyk ograniczających konkurencję, m.in. 
zawarcia niedozwolonych porozumień (art. 
6) lub nadużywania pozycji dominującej (art. 
9), a także naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów (art. 24)

•  postępowanie przed Prezesem UOKiK toczy 
się na podstawie kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego (k.p.a.) oraz ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów

•  Prezes UOKiK w drodze decyzji stwierdza, iż 
dana praktyka ogranicza konkurencję i naka-
zuje jej zaniechania, może również nałożyć 
karę w wysokości do 10% obrotu

•  w zakresie ochrony konkurencji Prezes 
UOKiK działa ex	officio.

•  organem odwoławczym jest Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

•  jest uprawniony do kontroli przestrzegania 
przepisów i realizacji decyzji oraz postano-
wień z zakresu kolejnictwa zawartych w usta-
wie o transporcie kolejowym

•  postępowanie przed prezesem UTK toczy się 
na podstawie KPA

•  Prezes UTK wydaje decyzje określające 
zakres naruszenia oraz termin usunięcia nie-
prawidłowości; może również nakładać kary 
w wysokości do 2% obrotu

•  Prezes UTK działa ex	officio i na podstawie 
skarg składanych przez przewoźników dot. 
regulaminu przydzielania tras pociągów, 
przydzielenia tras pociągów, opłat za korzy-
stanie z infrastruktury, stosowania praktyk 
monopolistycznych

•  Prezes UTK jest właściwy do rozpatrywania 
skarg, m.in. w sprawie naruszenia przepisów 
rozporządzenia nr 1371/2007/WE dot. praw 
pasażerów, w tym zbiorowych interesów pa-
sażerów w transporcie kolejowym

•  organami odwoławczymi są: Prezes 
UTK, sąd administracyjny, Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie 
kolejowym.

Prezes UTK jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw 
transportu. Nadzór nad Prezesem UTK sprawuje minister właściwy do spraw transportu. Prezesa 
UTK odwołuje Prezes Rady Ministrów.
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Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa również niezależna, stała Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK), prowadząca badania po każdym poważnym 
wypadku na sieci kolejowej32. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do 
spraw transportu. Oprócz tego, w nadzorze nad bezpieczeństwem transportu kolejowego uczest-
niczą Urząd Dozoru Technicznego oraz jednostki notyfikowane. 

2.	Struktura	organizacyjna	UTK

Urząd Transportu Kolejowego został utworzony 1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia 
Głównego Inspektoratu Kolejnictwa33. Zgodnie z art. 10 ust. 1 utk Prezes UTK jest organem regu-
lacyjnym, właściwym w sprawach:
1) regulacji rynku transportu kolejowego;
2) licencjonowania transportu kolejowego;
3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów 

kolejowych;
4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
5) nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym;
6) licencji i świadectw maszynistów.

Prezes UTK wykonuje również zadania w zakresie monitorowania rozwoju rynku kolejowego, 
podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz w obszarze współpracy 
z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i rozwój wspólnotowego rynku 
usług kolejowych. 

Prezesowi UTK podlegają bezpośrednio Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu 
Kolejowego oraz Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego34. Urząd ma siedzibę w Warszawie 
i posiada siedem oddziałów terenowych, które realizują zadania związane z działalnością ope-
racyjno-kontrolną w zakresie właściwym dla UTK. Pod koniec 2012 r. UTK zatrudniał 182 osoby. 
Budżet UTK w 2012 r. wynosił 18 mln zł.

3.	Analiza	zadań	wykonywanych	przez	UTK

Zakres kompetencji Prezesa UTK w latach 2004–2014 stopniowo się zwiększał od zadań 
stricte technicznych w zakresie licencjonowania, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nadzoru 
nad eksploatacją linii kolejowych i pojazdów kolejowych, po zapewnienie przestrzegania praw 
pasażerów. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z 2011 r.35 rozszerzyła kompetencje 
Prezesa UTK o obowiązki opiniowania projektów planów transportowych w zakresie przewozów 
pasażerskich w transporcie kolejowym, opiniowania projektów umów o świadczenie usług pub-
licznych, nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej (art. 13 ust. 1 
pkt. 6a–6c utk), a także wprowadziła do ustawy pojęcie zbiorowych interesów pasażerów oraz 

32 Z wyłączeniem przypadków najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory.
33 Główny Inspektorat Kolejnictwa, który powołano w 1998 r., był urzędem administracji kolejowej, który nadzorował sprawy techniczne (m.in. nadzór 
budowlany, wydanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji) i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
34 Wiceprezesów na wniosek Prezesa UTK powołuje minister właściwy ds. transportu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 
naboru. Minister właściwy ds. transportu odwołuje wiceprezesów UTK na wniosek Prezesa UTK.
35 Ustawa z 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 205, poz. 1209 ze zm.).
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zakaz stosowania bezprawnych praktyk je naruszających (art. 14a utk). W dalszej części artykułu 
zostały przeanalizowane wybrane obszary działalności UTK36.

3.1.	Kształtowanie	stawek	dostępu	do	infrastruktury	kolejowej

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej (zwane stawkami dostępu) są narzędziem 
ekonomicznym, które pełni różnorodne funkcje. Prezes UTK jest uprawniony do zatwierdzenia 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej przekładanych przez zarządców infrastruktury, a tak-
że do nadzoru nad poprawnością ustalania przez zarządców opłat podstawowych oraz opłat za 
usługi dodatkowe37. Przy zatwierdzaniu stawek, w ramach prowadzenia postępowania admini-
stracyjnego, uwzględniane są stanowiska przewoźników kolejowych oraz niezależnych organi-
zacji działających na rzecz transportu kolejowego. Wśród podmiotów, które w ostatnich latach 
aktywnie zaangażowały się w proces konsultacji społecznych należy wymienić: Izbę Gospodarczą 
Transportu Lądowego, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Związek 
Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

W lipcu 2011 r. Prezes UTK powołał Zespół do spraw stawek jednostkowych opłat za dostęp 
i korzystanie z infrastruktury kolejowej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele UTK, zarząd-
ców oraz organizacji społecznych zrzeszających przewoźników. Jego zadaniem jest opracowanie 
zasad kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej, które ujednolicą sposób kalkulacji 
stawek przez wszystkich zarządców, przy zachowaniu transparentności działań i pełnej współpracy 
ze wszystkimi podmiotami rynku kolejowego. Podjęte działania w zakresie utworzenia platformy 
do profesjonalnej wymiany poglądów w zakresie kształtowania zasad ustalania stawek dostę-
pu, uwzględniających dobre praktyki zagranicznych zarządców infrastruktury, przyczyniły się do 
znacznego obniżenia poziomu stawek dostępu w cenniku PKP PLK na 2013/2014. Nadal jednak 
dużym wyzwaniem, które stoi przed Prezesem UTK, pozostaje dostosowanie stawek dostępu 
do poziomu określonego w metodyce Komisji Europejskiej. Nie będzie to możliwe bez zmiany 
istniejącego modelu finansowania infrastruktury38. 

Podstawowy problem, na który wskazuje wiele ekspertów, tkwi w nieskutecznym działa-
niu państwa39. Przykładem jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 maja 
2013 r.40, zgodnie z którym Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 2001/14/
WE, nie przyjmując środków zachęcających zarządcę infrastruktury kolejowej do zmniejszenia 
kosztów funkcjonowania infrastruktury i wysokości opłat za dostęp do niej. Stwierdzono także, że 
w polskiej ustawie o transporcie kolejowym nie ustanowiono konkretnych mechanizmów – zachęt, 
które umożliwiałyby zmniejszenie kosztów zapewnienia infrastruktury i wysokości opłat.

Porównanie kompetencji Prezesa UTK z regulatorami innych sektorów sieciowych w Polsce, 
m.in. Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 

36 Przeglądu kluczowych uprawnień Prezesa UTK dokonano m.in. w: K . Reszczyk, Rola,	pozycja	i	uprawnienia	prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego	
w rozwoju konkurencyjnego sektora transportu kolejowego w Polsce, [w:] M. Pawełczyk, M. Sokołowski (red.), Systemowe	uwarunkowania	sektorów	
strategicznych…, s. 49–59.
37 Art. 13 ust. 1 pkt. 1-5 utk.
38 Zob. J. Pieriegud, Kształtowanie	nowego	modelu	finansowania	oraz	zasad	ustalania	stawek	dostępu	do	infrastruktury	kolejowej	w	Polsce, „Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 123, Warszawa 2013, s. 85–102.
39 Por. M. Król, T. Banaszczyk, Jak	lepiej	wyzyskać	potencjał	separacji	pionowej	w	transporcie	kolejowym	w	Polsce?, iKAR 2013, nr 4, s. 50–51; 
M. Gajdus, A. Laszczyk, Kilka	uwag	na	temat	konkurencyjności	na	rynku	kolejowych	przewozów	towarowych	w	Polsce, iKAR 2013, nr 4, s. 37.
40 Wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja v. Polska. Pobrano z: http://curia.europa.eu/ (05.07.2014).
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(URE), pokazuje także, że Prezes UTK może wpływać na stosunki zobowiązaniowe między za-
rządcą infrastruktury a przewoźnikiem jedynie w bardzo ograniczonym stopniu41.

3.2.	Nadzór	nad	rynkiem	kolejowym42

Zadania Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem poszczególnych podsyste-
mów transportu kolejowego obok wydawania stosownych licencji i certyfikatów, obejmują różnego 
rodzaju działania o charakterze monitorującym, kontrolnym oraz audytowym, a w szczególności:
– kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, 

certyfikatach bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa oraz kontrolę zgodności dzia-
łania zarządców i przewoźników kolejowych z przepisami UE i prawa krajowego w zakresie 
bezpieczeństwa transportu kolejowego;

– nadzór nad podmiotami uprawnionymi do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o licencję i świadectwo maszynisty oraz prowadzenie rejestru podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji maszynisty;

– kontrolę spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic 
kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego;

– nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym utrzy-
maniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych;

– kontrolę przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
W 2012 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 886 kontroli, które obejmowały pełen zakres 

uprawnień określonych w ustawie o transporcie kolejowym. Ponad 70% przeprowadzonych kon-
troli dotyczyło spełniania wymogów bezpieczeństwa przez zarządców infra struktury kolejowej 
(222 kontrole), przewoźników osób i rzeczy (282 kontrole) oraz użytkow ników bocznic kolejowych 
(86 kontroli). Kontrole swym zakresem mogą obejmować kilka obszarów. Przykładem są np. kon-
trole z zakresu przestrzegania praw pasażerów, które stanowiły 24% łącznej liczby wszystkich 
kontroli przeprowadzonych w 2012 r. Szczególne działania nadzorcze podjęte były w związku 
z wypadkiem kolejowym na szlaku Sprowa – Starzyny w marcu 2012 r., a także podczas przygo-
towań i w trakcie trwania turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

Prezes UTK w ramach sprawowanego nadzoru może w drodze decyzji wstrzymać ruch ko-
lejowy lub wprowadzić jego ograniczenie na linii kolejowej, jak również wyłączyć z eksploatacji 
pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację, gdy nie spełnia on wymagań przepisów tech-
nicznych (por. tab. 4).

41 Zob. F. Dopierała, Kompetencje	Prezesa	UTK	a	swoboda	kształtowania	umów	pomiędzy	zarządcą	infrastruktury	a	przewoźnikiem, iKAR 2013, nr 4, 
s. 54–72.
42 Na podstawie raportu UTK: Ocena	funkcjonowania	rynku	transportu	kolejowego	i	stanu	bezpieczeństwa	ruchu	kolejowego	w	2012	roku, Warszawa 
2013. Pobrano z: www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne/2012/3515,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bez-
pieczenstwa-Ruchu-Ko.html, s. 116–121 (25.09.2013).
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Tabela	4.	Przykłady decyzji Prezesa UTK wydanych w czerwcu–sierpniu 2013 r. 

Obszar	
bezpieczeństwa Opis	decyzji

Eksploatacja	 
pojazdów	
kolejowych

wyłączenie z eksploatacji czterech wagonów kolejowych PKP Cargo S.A. ze 
względu na ich eksploatację niezgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Systemu 
Utrzymania (DSU)
wyłączenie z eksploatacji sześciu wagonów przewoźnika PKP Intercity S.A. 
wyłączenie z eksploatacji jednego zespołu trakcyjnego przewoźnika PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
nałożenie kary pieniężnej na przewoźników kolejowych PKP Intercity S.A. oraz 
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK 
w przedmiocie wyłączenia z eksploatacji wagonów pasażerskich, w związku ze 
stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie ich stanu technicznego (w wysokości 
2411,76 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji)

Eksploatacja	 
i	utrzymanie	 
linii	kolejowej

decyzja nakazująca wprowadzenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogra-
niczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejo-
wego na linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn, do czasu usunięcia przez zarządcę 
wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, tj. przywrócenia pełnej widoczności 
na znakach drogowych kilometrowych i hektometrowych, rozmieszczonych wzdłuż 
linii kolejowej

Eksploatacja	 
i	utrzymanie	 

bocznicy	kolejowej

decyzja nakazująca wprowadzenie na bocznicy kolejowej Zakłady Tłuszczowe 
w Bodaczowie Sp. z o.o. ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego do czasu usunięcia przez użytkownika bocznicy 
wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości
wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej Trans-Z w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

Przewóz	towarów	
niebezpiecznych

nałożenie kary pieniężnej za nieprawidłowe oznakowanie wagonów cystern przez 
Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, a w kon-
sekwencji naruszenia postanowień regulaminu dla międzynarodowego przewozu 
kolejami towarów niebezpiecznych (RID), będącego załącznikiem C do Konwencji 
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Prawa	pasażerów

nałożenie kary pieniężnej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za naruszenie zaka-
zu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów 
w transporcie kolejowym w wysokości 452 080 zł
praktyki dotyczyły nieprawidłowego realizowania obowiązku udzielania pasażerom 
informacji o kursowaniu pociągów (w tym przekazywania informacji wprowadzają-
cych w błąd pasażerów) na terenie stacji zarządzanych przez PLK (m.in. na sta-
cjach Warszawa Stadion, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Kraków 
Główny), na których nastąpił montaż nowego systemu zapowiedzi słownych lub 
wyświetlaczy, tzw. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)
ponadto kara obejmuje również praktykę przekazywania informacji głosowych 
niespójnych z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach (na stacjach ko-
lejowych Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia)
nałożenie kary pieniężnej w wysokości 435 835 zł na Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. 
za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe 
interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegających na niezapewnieniu 
podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, poprzez wykorzystywanie 
pojazdów kolejowych, które w czasie jazdy poruszają się z otwartymi drzwiami 
bocznymi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji UTK.
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3.3.	Monitorowanie	i	analiza	rynku	kolejowego

Dostępność informacji o rynku i jej przejrzystość jest jednym z ważnych czynników w pro-
cesie regulacji sektorów sieciowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 6 utk, do zadań Prezesa UTK 
należy zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych. W tym celu 
może on żądać od zarządców, przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu 
kolejowego udzielenia wszelkich niezbędnych informacji (art. 13 ust. 7a utk). 

Obowiązkiem Prezesa UTK jest także przedstawienie corocznie (w terminie do końca lipca) 
ministrowi właściwemu do spraw transportu oceny funkcjonowania rynku transportu kolejowego 
i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego (art. 13 ust. 7 utk). Ostatni dostępny raport dotyczy 
roku 2012. Oprócz analizy przewozów pasażerskich i towarowych oraz warunków dostępu do 
infrastruktury kolejowej, po raz pierwszy zawiera on ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego43. Trzeba podkreślić, że poziom merytoryczny opracowywanych raportów z roku na rok 
rośnie, jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza przy analizie konkurencji w przewozach 
pasażerskich, przyjęta metodologia obliczenia udziałów poszczególnych przewoźników w rynku 
nie jest właściwa i powinna być zmieniona44. 

Wśród działań sprzyjających ułatwieniu dostępu i rozpowszechnieniu informacji dotyczących 
rynku kolejowego, należy pozytywnie ocenić uruchomienie we wrześniu 2013 r. nowej szaty gra-
ficznej strony internetowej UTK (www.utk.gov.pl). Usprawniona została jej struktura oraz ułatwio-
na nawigacja na stronie; przygotowano także wersję mobilną strony. Stale jest rozbudowywana 
podstrona z bieżącymi statystykami dotyczącymi rynku kolejowego, prezentującymi m.in. wielkość 
przewozów oraz punktualność pociągów. Dostępna jest anglojęzyczna wersja strony, która jest 
stopniowo uzupełniana nowymi treściami45. Mimo że nie wszystkie, jak na razie, podstrony za-
wierają odpowiednie informacje, strona internetowa UTK wyróżnia się pod tym względem wśród 
stron www innych regulatorów. Część urzędów zagranicznych (np. francuski, duński, holenderski, 
rumuński, włoski) w ogóle nie posiada wersji anglojęzycznej, a na stronach niektórych urzędów 
(m.in. urzędu czeskiego, portugalskiego, łotewskiego, węgierskiego) można znaleźć tylko pod-
stawowe informacje.

3.4.	Działania	w	zakresie	zapewnienia	przestrzegania	praw	pasażerów

Coraz więcej wagi w ostatnich latach przywiązuje się do zapewnienia ochrony praw pasaże-
rów, w tym osób niepełnosprawnych. Przykładem działań w tym zakresie są decyzje Prezesa UTK 
o nałożeniu kar pieniężnych na przewoźników kolejowych (m.in. Przewozy Regionalne, Koleje 
Mazowieckie – KM, Koleje Śląskie) za naruszenie zbiorowych praw pasażerów w ruchu kolejo-
wym, polegających na nieudzielaniu informacji o rozkładzie jazdy przed rozpoczęciem podróży. 
W czerwcu tego roku kara pieniężna została także nałożona na państwowego zarządcę infra-
struktury w związku z nieprawidłowym realizowaniem obowiązku udzielania pasażerom informacji 
o kursowaniu pociągów, w tym przekazywania informacji wprowadzających w błąd pasażerów na 
terenie stacji zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe (zob. tab. 4).

43 UTK, Ocena	funkcjonowania	rynku	transportu	kolejowego…
44 Autorka zwracała na to uwagę w: J. Pieriegud, Zmiany	strukturalne	na	rynku	usług	kolejowych	w	Europie	na	przykładzie	Polski	i	Niemiec, [w:] 
E. Marciszewska (red.), Wpływ	implementacji	regulacji	w	europejskim	systemie	transportowym	na	zmiany	strukturalne	na	rynku	usług, SGH, Warszawa 
2013, s. 70–71.
45 W 2012 r. po raz pierwszy przygotowano raport o ocenie funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2011 r. w języku angielskim.
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Na przełomie 2011/2012 roku została uruchomiona osobna strona internetowa z informa-
cjami dla pasażerów kolei (http://pasażer.utk.gov.pl). W ciągu ostatnich trzech lat została ona 
istotnie rozbudowana. Są tu publikowane na bieżąco utrudnienia w ruchu pociągów pasażerskich 
poszczególnych przewoźników kolejowych. Oprócz podstawowych informacji o prawach i obo-
wiązkach pasażerów dostępne są poradniki dla podróżnych. Na stronie www można znaleźć 
także opis, w jakim stopniu osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą samodzielnie 
korzystać z dostępnych usług na głównych dworcach i stacjach węzłowych. Od 17 października 
2013 r. wszystkie treści na stronie internetowej UTK oraz serwisu dla pasażerów są dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych, tym samym zostały spełnione wymagania Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności 
dla osób niepełnosprawnych, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telein-
formatycznych46 oraz TAP TSI. 

V.	Podsumowanie
W miarę przyjmowania przez Komisję Europejską kolejnych pakietów kolejowych stopniowo 

rozszerzany był zakres obowiązków i kompetencji regulatorów kolejowych w krajach członkow-
skich. Ewoluował on od kwestii technicznych w kierunku regulacji ekonomicznej rynku kolejowego 
i ochrony konkurencji. Odmienność ram instytucjonalnych sektora kolejowego spowodowała jed-
nak, że w poszczególnych krajach rola wyspecjalizowanych regulatorów kolejowych jest różna, 
a wdrożenie ujednoliconego modelu w praktyce jest zadaniem niezwykle trudnym. 

Jednocześnie w świetle propozycji zawartych w IV pakiecie kolejowym ma wzrastać znacze-
nie regulatora unijnego. Zadaniem ERA ma być z jednej strony ustalanie zunifikowanych norm 
w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej – kon-
trola ich przestrzegania przez poszczególne państwa. Będzie to wymagało ścisłej współpracy 
Europejskiej Agencji Kolejowej z narodowymi regulatorami rynków kolejowych. 

Powołany dziesięć lat temu Urząd Transportu Kolejowego posiada dziś stosunkowo szero-
kie kompetencje w zakresie regulacji transportu kolejowego w Polsce. W ostatnich trzech latach 
podjęto szereg działań, m.in. w zakresie kształtowania stawek dostępu czy przestrzegania praw 
pasażerów, które przyczyniły się do wzmocnienia roli Prezesa UTK jako regulatora krajowego 
rynku kolejowego. Jednakże jego umiejscowienie w strukturze administracji rządowej i przyporząd-
kowanie jego działań ministrowi właściwemu ds. transportu, który nadzoruje również działalność 
państwowego zarządcy infrastruktury, powoduje konflikt interesów i nie sprzyja rozwojowi konku-
rencji na polskim rynku kolejowym. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym niezależność regulatora 
kolejowego jest brak kadencyjności Prezesa UTK i możliwość odwołania w dowolnym momencie. 

46 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526).
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Streszczenie	
W artykule przeanalizowano wybrane aspekty dotyczące możliwości kształtowania atrakcyjnej 
oferty przewozowej w transporcie kolejowym za pomocą planów zrównoważonego rozwoju pub-
licznego transportu zbiorowego. W pierwszej kolejności prześledzone zostały uwarunkowania 
ustawowe, określające zakres ustaleń planów transportowych. Szczególny nacisk położono na 
brak precyzyjnych wymogów dotyczących treści planu, w wyniku czego organizatorzy publiczne-
go transportu zbiorowego posiadają znaczną dowolność w określaniu standardów oferty prze-
wozowej. Następnie przeanalizowano wybrane zapisy w uchwalonych dokumentach. Zwrócono 
uwagę na sposób określania linii komunikacyjnych, wymogi dotyczące rozkładu jazdy, taboru, 
integracji z innymi środkami transportu, warunki taryfowe, a także na dostosowanie systemu do 
osób niepełnosprawnych.

Słowa	kluczowe:	plan transportowy; oferta przewozowa; prawo miejscowe.

I.	Wstęp
Wraz z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1 

(dalej: uptz) rynek regionalnych przewozów pasażerskich stanął przed nowymi wyzwaniami. 

* Absolwent gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; pracownik Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego 
w Urzędzie Transportu Kolejowego; e-mail: marcin.ryndziewicz@utk.gov.pl.
1 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 ze zm.).
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Na określone jednostki samorządu terytorialnego oraz ministra właściwego do spraw transportu 
nałożone zostały obowiązki związane z organizowaniem i funkcjonowaniem publicznego trans-
portu zbiorowego na obszarze swojej właściwości. Obejmują one m.in. obowiązek opracowania 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (dalej: plan transportowy), 
a także prowadzenie działań mających na celu realizację lub aktualizację takiego planu. Realizując 
ustawowe zadania, związane z planowaniem publicznego transportu zbiorowego, samorządy 
wojewódzkie rozpoczęły w 2013 r. proces uchwalania planów transportowych. Zawarte w nich 
zapisy będą miały kluczowe znaczenie w zawieranych później umowach o świadczenie usług 
publicznych. Zgodnie z art. 28p ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym2, powinny być 
one zawierane przez organizatorów publicznego transportu kolejowego „wyłącznie na podstawie 
i w zakresie określonym w planach transportowych”. Skuteczność zawartych w nich zapisów będzie 
więc miała kluczowe znaczenie dla kształtu kontraktowanej w kolejnych latach oferty przewozo-
wej. Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowane zostały plany transportowe województw, 
które jako pierwsze wywiązały się z obowiązku ich sporządzenia, tj.: warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

II.	Możliwość	kształtowania	atrakcyjnej	oferty	przewozowej	 
w	planach	transportowych	–	założenia	formalne	i	teoretyczne

Europejska polityka transportowa już w 2001 r.3 wskazywała na konieczność zmiany struktury 
zadań przewozowych m.in. poprzez wzrost znaczenia transportu kolejowego. Oferta przewozowa 
w transporcie kolejowym powinna więc stanowić realną alternatywę w stosunku do indywidual-
nych środków transportu. Aby było to możliwe, należy zapewnić pasażerom wysoką dostępność 
usług, a także ich odpowiedni standard oraz bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu 
akceptowalnych warunków taryfowych. Podejście takie potwierdzają wyniki badań zawartych 
w Bilansie Otwarcia UTK z 30 czerwca 2012 r.4, zgodnie z którym użytkownicy transportu kolejo-
wego oczekują przede wszystkim: atrakcyjnej oferty cenowej, niezawodności i stabilności usług, 
ich odpowiedniej jakości, zasięgu i sprawności organizacyjnej, a także bezpieczeństwa wykorzy-
stywanych środków transportu. Obszary te powinny być zatem przedmiotem szczególnej troski 
ze strony organizatorów, w zakresie ich kompetencji związanych z planowaniem i zarządzaniem 
publicznym transportem zbiorowym. Możliwość ich kształtowania została określona w art. 12 ust. 1 
uptz, wskazującym obligatoryjne do uwzględnienia w planie transportowym treści. Ich zakres został 
jednak określony w sposób ogólny, umożliwiający organizatorom szeroką interpretację stopnia 
szczegółowości przyjmowanych ustaleń. Elementy bezpośrednio dotyczące zasad kształtowania 
oferty przewozowej przeanalizowane na potrzeby niniejszego artykułu obejmują:
1) sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze uży-

teczności publicznej (art. 12 ust. 1 pkt 1);
2) pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicz-

nej (art. 12 ust. 1 pkt 6).

2 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t. j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.).
3 Biała Księga z 12.09.2001 r. „Polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje”.
4 Pobrano z: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1934,BILANS-OTWARCIA-URZAD-TRANSPORTU-KOLEJOWEGO-STAN-NA-30-CZERWCA-2012.
html (05.12.2014).
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Możliwość określenia pożądanego standardu usług przewozowych jest jednak kwestią dysku-
syjną, ponieważ przepisy nie precyzują co dokładnie kryje się pod tym pojęciem. Problem dowol-
ności interpretacji zapisów ustawy w tym zakresie dostrzegli m.in. A. Brzeziński i M. Roszkowski5, 
według których tak sformułowane wymagania ustawowe mogą skłaniać autorów do sporządzania 
planów transportowych w sposób najmniej kłopotliwy, a więc uniemożliwiający osiągnięcie ich 
podstawowych celów. Zaproponowali więc szereg mierników dotyczących standardów usług prze-
wozowych, które mogłyby zostać uwzględnione w sporządzanych opracowaniach. Należą do nich 
m.in. standardy dotyczące kształtowania rozkładów jazdy w postaci określenia minimalnej liczby 
połączeń środkami publicznego transportu zbiorowego oraz częstotliwość kursowania pojazdów. 
Zaproponowane zostały również mierniki dotyczące zapewnienia odpowiedniego komfortu podróży 
przez określenie standardu napełnienia środków publicznego transportu zbiorowego czy czystości 
środków transportu. Autorzy zaproponowali również stosowanie wskaźnika dotyczącego pieszej 
dostępności do sieci transportu publicznego. Również K. Grzelec i O. Wyszomirski6 zwracają uwagę 
na brak jednoznacznych przepisów dotyczących zawartości planu transportowego. Wskazują przy 
tym, że jednym z głównych celów realizowanych w planach transportowych powinna być integra-
cja różnych gałęzi transportu publicznego oraz transportu publicznego z transportem prywatnym. 
Integracja taka może odbywać się m.in. poprzez koordynację rozkładów jazdy w węzłach prze-
siadkowych. Wprowadzenie takich zapisów do uchwalanych planów transportowych wydaje się 
tym bardziej uzasadnione, że plan transportowy sporządzony przez ministra właściwego do spraw 
transportu7 wskazuje na konieczność uwzględnienia w planach transportowych sporządzanych na 
szczeblu wojewódzkim integracji rozkładów jazdy pociągów regionalnych z międzywojewódzkimi 
(rozdz. 3.3.). Na podstawie proponowanych powyżej wskaźników można stwierdzić, że pojęcie 
„standardu usług przewozowych” może obejmować zarówno zagadnienia z zakresu kształtowa-
nia rozkładów jazdy, zapewnienia odpowiedniej jakości taboru, jak i zagadnienia związane z sy-
stemem planowania przestrzennego, dotyczące dostępności do sieci przystanków publicznego 
transportu zbiorowego. Obszary regulowane w planach transportowych powinny więc skupiać się 
w szczególności na tych elementach oferty przewozowej, które będą miały największy wpływ na 
popyt na usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.

Problem niejednoznacznych zapisów ustawowych miał zostać rozwiązany poprzez określenie 
szczegółowego zakresu planów transportowych w odpowiednim rozporządzaniu opracowanym 
przez ministra właściwego do spraw infrastruktury (art. 12 ust. 5 uptz). Zostało ono opracowane, 
a następnie weszło w życie w 2012 r. 8, jednak w zakresie standardów usług przewozowych § 4 
ust. 1 pkt 6 niniejszego rozporządzenia wskazuje jedynie, że powinny one zostać uregulowane 
„poprzez określenie standardu przewozów i jakości usług przewozowych, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia w szczególności: ochrony środowiska naturalnego, dostępu osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego; dostępności 
podróżnych do infrastruktury przystankowej”. Zapis ten określa więc konieczne do uwzględnienia 
5 A. Brzeziński, M. Roszkowski, Plan	transportowy	–	proces	przygotowania,	cel	i	zakres	w	ocenie	ekspertów, [w:] Konferencja	Naukowo	techniczna.	
Plan	transportowy	w	ustawie	o	publicznym	transporcie	zbiorowym,	Warszawa 2009, s. 27–37.
6 Pobrano z: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/6_K.Grzelec_O.Wyszomirski_Plan_zrownowazonego....pdf (05.12.2014).
7 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 09.10.2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1151).
8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.05.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (Dz.U. Nr 117, poz. 684).
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obszary, nie zawiera jednak rozwiązań określających w jakim zakresie dana tematyka powinna 
zostać uregulowana.

Problem dotyczący interpretacji zapisów ustawy nie powinien dotyczyć natomiast obowiązku 
określenia sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej. Treść § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia precyzuje, że sieć powinna zo-
stać określona poprzez wskazanie linii komunikacyjnych na obszarze objętym planem. Zawarta 
w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym definicja linii komunikacyjnej wskazuje, że jest to 
„połączenie komunikacyjne (…) wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasa-
żerów na liniach komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy”. Zgodnie 
z powyższą definicją, jedną z przesłanek dla wyznaczania linii komunikacyjnej jest konieczność 
oznakowania miejsc do wsiadania i wysiadania podróżnych. Oznacza to, że wytyczone połączenie 
komunikacyjne powinno umożliwiać identyfikację wszystkich przystanków obsługiwanych daną 
gałęzią transportu, w tym również przystanek początkowy i końcowy. Sposób oznakowania linii 
komunikacyjnych w planach transportowych powinien więc umożliwiać jednoznaczną identyfika-
cję ich przebiegu. 

Podsumowując można stwierdzić, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym pozo-
stawia organizatorowi niemal całkowitą dowolność w zakresie kształtowania oferty przewozowej 
za pomocą planu transportowego. Ogólne zapisy dotyczące standardów świadczonych usług 
oraz zastosowanie otwartego katalogu elementów przewidzianych do objęcia planem umożliwiają 
wprowadzenie takich ustaleń, które organizator uzna za możliwe oraz konieczne do zrealizowania. 
Konstrukcja taka stwarza zatem realne ryzyko znaczącego zróżnicowania metodyki sporządzania 
dokumentów oraz stosowanie takich zapisów, które nie będą wymuszały faktycznego rozwoju 
systemu transportowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

III.	Ocena	wybranych	zapisów	w	przyjętych	planach	transportowych

1.		Sieć	komunikacyjna,	na	której	planowane	jest	wykonywanie	przewozów	o	charakterze	
użyteczności	publicznej

Dotychczasowa praktyka sporządzania planów transportowych wskazuje na zbieżne podejście 
poszczególnych organizatorów do problematyki określenia linii komunikacyjnych przeznaczonych 
do objęcia umowami o świadczenie usług publicznych. Najczęściej spotykaną praktyką jest okre-
ślanie ich przebiegu poprzez wskazanie miejscowości początkowej i końcowej oraz ewentualnie 
największych ośrodków miejskich, przez które dana linia przebiega. Podejście takie zostało za-
stosowane we wszystkich analizowanych dokumentach z wyjątkiem planu transportowego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego9. Zaproponowane rozwiązanie, o ile umożliwia jednoznaczne 
wskazanie przebiegu linii komunikacyjnej, o tyle nie uwzględnia obowiązku określenia wszystkich 
miejsc do wsiadania i wysiadania podróżnych, wynikającego z ustawowej definicji połączenia 
komunikacyjnego. Dosłowna interpretacja zapisów dotyczących przebiegu linii komunikacyjnej, 
wskazujących jedynie stację początkową, końcową oraz największe miejscowości sugeruje, że 
na wszystkich pozostałych stacjach, które nie zostały wyszczególnione, wymiana pasażerów nie 
będzie możliwa. Stawiałoby to pod znakiem zapytania możliwość realizacji choćby głównego 

9 Uchwała nr XXX/582/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 24.09.2013 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju pub-
licznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Załącznik nr 1.
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celu Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)10. Określenie wszystkich 
miejsc do wsiadania i wysiadania podróżnych na danej linii komunikacyjnej może tymczasem być 
przydatnym narzędziem, umożliwiającym m.in. planowanie regionalnych połączeń przyśpieszo-
nych (połączenia takie są z powodzeniem uruchamiane np. przez Koleje Mazowieckie sp. z o.o. 
na trasie Warszawa – Siedlce – Łuków). Przeprowadzenie dokładnej analizy poszczególnych 
przystanków, obejmujące m.in. badanie wymiany pasażerów, mogłoby również umożliwić wyty-
powanie stacji dopuszczanych do zamknięcia w przypadku przepełnienia infrastruktury kolejowej 
lub przeznaczonych do relokacji. Zdaniem autora niniejszego artykułu, powszechnie przyjęty 
sposób określania linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej nie odpowiada 
zatem w pełni wymogom ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przez co nie wykorzystuje 
możliwości ich efektywnego kształtowania. 

Problematyczną kwestią objętą ustaleniami planów transportowych są również tzw. połą-
czenia stykowe, czyli połączenia na liniach kolejowych przecinających granicę województwa. 
Definicja wojewódzkich przewozów pasażerskich zawarta w art. 4 ust. 1 pkt 25 uptz wskazuje, że 
obejmują one także przewóz do najbliższej stacji w sąsiednim województwie, na której możliwe 
jest techniczne odwrócenie biegu pociągu lub przesiadki w celu odbycia dalszej podróży. W czę-
ści planów transportowych przyjęto jednak rozwiązanie, polegające na obsłudze połączenia do 
wybranej miejscowości w województwie objętym planem oraz warunkowe przedłużenie na teren 
sąsiedniego regionu w przypadku zawarcia porozumienia. Przykład mogą stanowić połączenia R1, 
R3, R4 czy R5 ujęte w planie transportowym województwa zachodniopomorskiego11 (tab. 8.1.1.). 
Rozwiązanie takie jasno precyzuje warunek uruchomienia połączenia, jednak nie uwzględnia 
wymogu prowadzenia przewozów wykraczających poza granicę sąsiedniego województwa, tak 
jak nakazuje definicja. Ustalenie to może zatem rodzić pewne utrudnienia w kwestii poprawy do-
stępności komunikacyjnej – problem ten dotyczy np. linii R5 (Szczecin – Chojna oraz warunkowo 
Chojna – Kostrzyn – (Zielona Góra)) ujętej w niniejszym planie. Szereg miejscowości położo-
nych przy tej linii komunikacyjnej (m.in. Mieszkowice i Boleszkowice, będące siedzibami gmin), 
znajdujących się między Chojną a granicą województwa zachodniopomorskiego, w przypadku 
braku porozumienia z województwem lubuskim, zostanie pozbawionych dostępu do transportu 
kolejowego. W celu zapobiegnięcia takim sytuacjom konieczne wydaje się zatem wyznaczanie 
linii komunikacyjnych aż do najbliższej stacji w sąsiednim województwie, co uniezależniłoby 
funkcjonowanie transportu kolejowego na wybranych odcinkach od porozumień zawieranych 
między sąsiadującymi regionami. Korzystne rozwiązanie w tym zakresie zastosowało natomiast 
województwo podlaskie. Planowana sieć połączeń obejmuje również Kraków, Lublin i Zamość. 
Rozwiązanie takie wymusza konieczność zawarcia porozumień z ościennymi regionami, jednak 
może być bardzo korzystne ze względu na poprawę zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 
województwa.

Poważne wątpliwości budzi sposób określenia linii komunikacyjnych w planie transportowym 
województwa warmińsko-mazurskiego. Wyszczególnione zostały odcinki linii kolejowych, na 

10 Cel główny Strategii Rozwoju Transportu to „zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności 
sektora transportu poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, 
 europejskim i globalnym”.
11 Uchwała nr XXXVII/498/14 w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Zachodniopomorskiego”.
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których uruchamiane są połączenia finansowane z budżetu województwa wg stanu na 25 czerw-
ca 2013 r. (tab. 58). Dokonano zatem jedynie charakterystyki stanu faktycznego, aktualnego na 
dzień sporządzania opracowania, co nie stanowi podstawy do podejmowania działań w przy-
szłości. Tymczasem plan transportowy, jako akt prawa miejscowego, powinien mieć normatywny 
charakter, a więc wyznaczać określony sposób postepowania. Opisywanie określonego stanu 
z przeszłości może zatem stanowić raczej element diagnozy, nie określa natomiast sposobu or-
ganizacji przewozów pasażerskich w perspektywie obowiązywania dokumentu. 

W wybranych planach transportowych wprowadzono literowo-cyfrowe oznaczenia linii ko-
munikacyjnych – rozwiązanie takie zastosowały województwa zachodniopomorskie (tab. 8.1.1) 
i pomorskie (tab. 3.6.a)12. Stosowanie takich oznaczeń może okazać się niezwykle użyteczne ze 
względu na czytelność takiego rozwiązania w systemie informacji pasażerskiej. Symbole te mogą 
być również łatwo zapamiętywane przez pasażerów.

2.		Pożądany	standard	usług	przewozowych	w	przewozach	o	charakterze	użyteczności	
publicznej

Jak wskazano w poprzedniej części niniejszego artykułu, standardy usług przewozowych do-
tyczące kształtowania oferty przewozowej mogą obejmować zagadnienia związane m.in. z kształ-
towaniem rozkładu jazdy, jakością taboru kolejowego czy dostępnością systemu transportowego, 
w tym również dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonych zdolnościach do poruszania się. 
Zakres parametrów ujęty w obowiązujących planach transportowych jest jednak uzależniony od 
możliwości organizacyjnych, związanych z zadaniami w zakresie organizowania publicznego 
transportu zbiorowego oraz możliwości finansowych województw. W ramach oceny możliwo-
ści kształtowania oferty przewozowej w poszczególnych planach transportowych, na potrzeby 
niniejszego artykułu została wykonana analiza porównawcza wybranych zapisów dotyczących 
standardów jakości świadczonych usług, zaprezentowana w tabeli 1.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że wiążące ustalenia oraz wskaźniki dotyczące kształ-
towania oferty przewozowej są stosowane przede wszystkim w celu określenia gwarantowanej 
liczby lub częstotliwości połączeń, a także dostosowania liczby miejsc w pociągach do wielkości 
potoków pasażerskich. Należy przy tym zauważyć, że w planach transportowych województw, 
podlaskiego13 i podkarpackiego14 określono jedynie wymaganą liczbę połączeń, co nie daje pasa-
żerom gwarancji stałej dostępności transportu kolejowego w ciągu całego dnia. Korzystniejszym 
rozwiązaniem wydaje się przyjęcie wskaźnika minimalnej częstotliwości, gdyż umożliwia on ob-
sługę komunikacyjną danej linii w stałych odstępach czasu. Regularna częstotliwość określona 
w planach transportowych umożliwia również konstrukcję cyklicznego rozkładu jazdy, który według 
A. Massela15 jest istotnym elementem oferty przewozowej, gdyż ułatwia integrację rozkładową 
oraz jest przyjazny dla pasażera. 

12 Uchwała nr 788/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24.02.2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego”, Załącznik 1.
13 Uchwała nr XXXIII/400/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
Województwa Podlaskiego”, Załącznik 1.
14 Uchwała nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”, Załącznik 1.
15 A. Massel, Cykliczne	rozkłady	jazdy	pociągów, „Technika Transportu Szynowego” 2006, nr 3, s. 60–69.
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Tabela	1.	Standardy oferty przewozowej określone w wybranych wojewódzkich planach transportowych

Ustalenia dotyczące kształtowania oferty przewozowej w transporcie 
kolejowym

Plan transportowy województw

po
dl

as
ki

eg
o

po
dk

ar
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ck
ie

go

po
m

or
sk

ie
go

za
ch

od
ni

op
o-

m
or

sk
ie

go
w

ar
m

iń
sk

o-
-m

az
ur

sk
ie

go

Dostępność dla 
osób niepełno-
sprawnych i o ogra-
niczonej zdolności 
poruszania się

udział pociągów o wysokości podłogi dostoso-
wanej do wysokości peronu lub wyposażonych 
w rampy lub windy dla wózków

+ + – + N + N

obowiązek oznakowania miejsc dla osób 
niepełnosprawnych

– – – – –

wskaźniki dotyczące liczby miejsc dla osób 
niepełnosprawnych

– – – – –

Parametry dotyczą-
ce rozkładów jazdy

gwarantowana częstotliwość kursowania po-
ciągów/ilość pociągów

+ (Il.) + (Il.)
+ 

(Cz.)
+ 

(Cz.)
–

zdefiniowane godziny szczytu o zwiększonej 
częstotliwości kursowania pociągów

– – – + –

gwarantowany czas funkcjonowania transpor-
tu kolejowego w ciągu doby

– – + + –

Skomunikowanie 
różnych środków 
transportu

czas skomunikowania pociągów regionalnych 
i dalekobieżnych 

– – – – –

czas skomunikowania pociągów regionalnych 
i autobusów

– – – + –

Jakość i wyposaże-
nie taboru

wskaźniki dotyczące liczby miejsc do przewo-
zu rowerów

– – – – –

wskaźniki dotyczące liczby miejsc w taborze + + + + –

wyposażenie w klimatyzację + + + – +Z

Warunki taryfowe
zintegrowana taryfa w środkach transportu or-
ganizowanych przez dane województwo

+Z +Z + +Z –

Legenda:
+ – element ujęty w formie nakazu lub wskaźnika;
+Z – element ujęty w formie rekomendacji lub zalecenia;
+N – ustalenie dotyczy tylko nowozakupowanych pociągów;
– – element nie został uwzględniony w planie transportowym;

Źródło: opracowanie własne.

W celu kształtowania atrakcyjnej oferty przewozowej dopasowanej do wielkości potoków 
pasażerskich, uzasadnione wydaje się również zdefiniowanie godzin szczytu komunikacyjnego, 
mające na celu wprowadzenie zwiększonej częstotliwości kursowania pociągów. Rozwiązanie 
takie znalazło jednak zastosowanie tylko w planie transportowym województwa zachodniopo-
morskiego. Problematyczny może być również brak określenia pory w ciągu doby, w której pla-
nowane jest uruchamianie transportu kolejowego w województwach podlaskim, podkarpackim 
i warmińsko-mazurskim. Uwzględnienie w planie transportowym takiego zapisu może stanowić 
przydatną informację zarówno dla pasażerów, jak i dla organizatorów niższego szczebla, dążą-
cych do skomunikowania uruchamianych środków transportu. 
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Analizowane plany transportowe zawierają również ustalenia dotyczące poprawy komfortu 
podróży w transporcie kolejowym. Zastosowane wskaźniki dotyczące liczby miejsc w pociągach 
będą obligowały operatorów do stosowania taboru o zwiększonej pojemności w przypadku prze-
kroczenia dopuszczalnych wartości, co z punktu widzenia pasażera jest dogodnym rozwiązaniem. 
Podobnie należy ocenić zapisy dotyczące wyposażenia pojazdów w klimatyzację – obowiązek jej 
stosowania ujęty został w trzech spośród analizowanych dokumentów. W planie transportowym 
województwa warmińsko-mazurskiego zawarto natomiast rekomendację stosowania urządzeń 
klimatyzacyjnych. Zważywszy na fakt, że dokumenty te są źródłem prawa na obszarze poszcze-
gólnych województw oraz stanowią podstawę do zawierania umów z operatorami, rozwiązanie 
takie nie wydaje się być użyteczne. 

Pomimo pojawiających się informacji na temat konieczności dostosowania taboru do przewozu 
rowerów, w żadnym z analizowanych planów nie zawarto wskaźników dotyczących gwarantowanej 
liczby miejsc do ich przewozu. Jako przykład niejednoznacznego zapisu można podać ustalenie 
planu transportowego województwa podlaskiego, zgodnie z którym możliwość przewozu rowe-
rów powinna być zapewniona dla wszystkich przewozów kolejowych w obszarach atrakcyjnych 
turystycznie (rozdz. 7.2.). W planie transportowym nie można jednak dokonać delimitacji takich 
obszarów, ich określenie będzie więc bardzo subiektywne. Stosowanie niniejszego zapisu będzie 
zatem uzależnione wyłącznie od dobrej woli organizatora. Można więc stwierdzić, że podobny 
brak precyzji w zapisach planów transportowych nie gwarantuje zapewnienia odpowiedniej oferty 
przewozowej.

Podejście wskaźnikowe nie znalazło również zastosowania w zapisach dotyczących integracji 
rozkładów jazdy w wojewódzkim systemie transportowym. Jedynie województwo zachodniopomor-
skie określiło zasady skomunikowania autobusów regionalnych z pociągami, pozostałe dokumenty 
nie zawierają natomiast wytycznych dotyczących koordynacji rozkładów jazdy różnych środków 
transportu. Tymczasem w planach transportowych określonych województw: podlaskiego (rozdz. 1.), 
pomorskiego (rozdz. 1.1.), podkarpackiego (rozdz. 1.), zachodniopomorskiego (rozdz. 1.1.) oraz 
warmińsko-mazurskiego (rozdz. 1.1.), wymieniano integrację systemu transportowego jako jeden 
z podstawowych celów sporządzenia dokumentu. W tym przypadku potwierdzenie znajduje teza 
postawiona w niniejszym artykule, wskazująca że brak precyzyjnych wytycznych ustawowych 
dotyczących zakresu planu transportowego może uniemożliwiać realizację celów sporządzenia 
tych opracowań.

Szczególnie istotnym elementem oferty przewozowej jest zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności do poruszania się. Prognozy demograficzne dla Polski 
wskazują, że zauważalne będzie systematyczne starzenie się społeczeństwa16, czego konsekwen-
cją będzie m.in. zwiększony udział osób o ograniczonej zdolności do poruszania się. Na potrzeby 
niniejszego artykułu przeanalizowano zapisy związane z zapewnieniem oznakowanych miejsc dla 
takich osób w pociągach oraz wprowadzaniem rozwiązań ułatwiających wsiadanie i wysiadanie 
z pociągów. Wprowadzenie obowiązku oznakowania tych miejsc nie jest jednak powszechnie przy-
jętym rozwiązaniem. W planach transportowych nie stosuje się również wskaźników określających 
liczbę takich miejsc w transporcie kolejowym. W wybranych dokumentach wprowadzono jednak 
zapisy dotyczące stosowania taboru o obniżonej podłodze lub wyposażonych w rampy lub windy 

16 Analizy pobrano z: www.stat.gov.pl (05.12.2014).
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dla wózków. Zgodnie z tabelą 1, województwa zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie 
zobowiązały się do stosowania takiego wyposażenia jedynie w nowo zakupowanym taborze, 
co nie rozwiązuje kwestii dostępu osób niepełnosprawnych w okresie przed wymianą taboru. 
Województwa podlaskie i podkarpackie zobowiązały się natomiast do realizowania wszystkich 
przewozów w transporcie kolejowym przez tabor przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Można zatem domniemywać, że pojazdy te będą również wyposażone w windy, rampy lub 
wysokość podłogi będzie w nich dostosowana do wysokości peronu. 

IV.	Podsumowanie	i	wnioski
W celu zapewnienia możliwości realnej konkurencji transportu kolejowego z indywidualnymi 

środkami transportu, konieczne jest planowanie i wdrażanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym nie reguluje jednak w wystarczająco precyzyjny sposób za-
kresu ustaleń planów transportowych, w związku z czym sporządzone opracowania charakteryzują 
się zróżnicowanym zakresem merytorycznym oraz jakością przyjętych rozwiązań. W uchwalo-
nych planach transportowych można również zauważyć zapisy, które spełniają wymogi formalne, 
jednak w rzeczywistości mogą nie wymagać podejmowania jakichkolwiek działań. Stosunkowo 
częstą praktyką jest stosowanie w planach transportowych zaleceń, które nie są wiążącą formą 
tak dla organizatora, jak i dla operatorów publicznego transportu zbiorowego. Problem ten został 
zdiagnozowany m.in. w przypadku wprowadzenia zintegrowanego systemu taryfowego. Jego 
funkcjonowanie jest obowiązkiem wynikającym z art. 15 ust. 1 pkt 3 uptz. Plan transportowy powi-
nien zatem proponować szczegółowe rozwiązania w tym zakresie. W przypadku ich braku, w celu 
wdrożenia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego i zawarcia odpowiednich warunków jego 
funkcjonowania w umowie z operatorem, konieczna może być aktualizacja planu transportowego. 
W uchwalonych dokumentach zdiagnozowano również problemy związane z brakiem spójności 
z krajowym planem transportowym w zakresie integracji rozkładów jazdy, co może niekorzystnie 
odbić się na tworzeniu spójnego systemu transportowego, obejmującego połączenia regionalne, 
międzyregionalne i międzynarodowe. Bez wątpienia korzystnym rozwiązaniem jest natomiast 
określenie gwarantowanej częstotliwości kursowania pociągów wraz z określeniem godzin szczytu 
komunikacyjnego oraz gwarantowanego czasu funkcjonowania transportu kolejowego w ciągu 
doby. W ocenie autora niniejszego artykułu w tym zakresie wskazane jest bardziej precyzyjne 
ustawowe określenie obligatoryjnego zakresu planu transportowego, zgodnie z zaprezentowany-
mi rozwiązaniami. Należy zatem rozważyć obowiązkowe zastosowanie wskaźników dotyczących 
przede wszystkim rozkładu jazdy, w tym zasad integracji rozkładowej ze środkami transportu 
publicznego uruchamianymi przez organizatora wyższego szczebla. Powinny one obejmować 
minimalny i maksymalny czas oczekiwania na przesiadkę oraz wskazanie linii komunikacyjnych, 
na których następowałaby integracja rozkładów jazdy. Dodatkowo, korzystnym rozwiązaniem by-
łoby wprowadzenie obowiązku określania minimalnego standardu usługi przewozowej w postaci 
bazowej liczby połączeń lub minimalnej częstotliwości kursowania środków publicznego trans-
portu zbiorowego. Plan transportowy powinien również uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z charakteru lokalnego i regionalnego rynku pracy, edukacji, a także zapotrzebowania na usługi, 
co pozwoliłoby określić godziny szczytu komunikacyjnego, w trakcie którego wzrasta popyt na 
transport publiczny. W uchwalonych planach pojawiły się również zapisy pozwalające na poprawę 
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jakości wykorzystywanego taboru oraz jego przystosowanie do wsiadania i wysiadania przez 
osoby niepełnosprawne. Uzasadnione wydaje się jednak wprowadzenie obowiązku stosowania 
dodatkowych wskaźników, takich jak gwarantowana liczba miejsc dla wózków inwalidzkich oraz 
rowerów. Ponadto wskaźnik określający odsetek pojazdów wyposażonych w urządzenia umożli-
wiające wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich (określonych 
w założonym horyzoncie czasowym) powinien stanowić obligatoryjny element planu. 

Planowanie oferty przewozowej w transporcie kolejowym jest zdaniem autora szczególnie 
złożoną kwestią. Bez względu na zaangażowanie ze strony organizatora, finalna oferta przewo-
zowa w znacznym stopniu uzależniona jest od pozostałych uczestników rynku. Kluczową rolę 
odgrywa bowiem stan infrastruktury kolejowej oraz zapotrzebowanie na jej wykorzystanie ze stro-
ny korzystających z niej przewoźników, co w praktyce może znacząco utrudnić realizację oferty 
w zaplanowanym przez organizatora zakresie. Konieczna wydaje się zatem bieżąca weryfikacja 
realizacji postanowień planu, a także diagnoza zagrożeń utrudniających realizację jego zapisów. 
Przydatnym rozwiązaniem może być wprowadzenie obowiązku sporządzania przez organizatorów 
okresowego raportu na temat stanu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Dokument 
taki powinien obejmować w szczególności następujące grupy zagadnień:
1) ocenę stopnia realizacji postanowień planu;
2) informacje na temat zmian liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu 

zbiorowego;
3) informacje na temat stopnia pokrycia kosztów danej linii komunikacyjnej przychodami z biletów;
4) najistotniejsze wyzwania i problemy rynku, obejmujące m.in. konkurencję innych gałęzi trans-

portu, oczekiwania pasażerów, ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury kolejowej;
5) wytyczne do aktualizacji planu transportowego.

Opracowanie takie stanowiłoby również źródło informacji na temat oczekiwań organizatorów 
w zakresie pożądanych parametrów infrastruktury kolejowej dla jej zarządcy. Dodatkowo, propo-
nowany raport zobowiązywałby organizatora do regularnego badania preferencji społeczeństwa 
w zakresie rozwiązań komunikacyjnych Opracowanie takie, sporządzane co najmniej przez orga-
nizatorów odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu kolejowego, powinno być więc źródłem 
wiedzy nie tylko dla autora planu transportowego, lecz także dla pozostałych uczestników rynku, 
w tym przede wszystkim dla pasażerów.
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Streszczenie	
Niniejszy artykuł opisuje dzieje kolei na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym. Obejmuje 
dobę porozbiorową, Drugą Rzeczpospolitą i Polskę Ludową. W opracowaniu pokazano, iż począt-
kowo budowa kolei następowała z inicjatywy podmiotów prywatnych (głównie towarzystw akcyj-
nych). Podmioty te były jednak przez rządy nadzorowane, a budowa i eksploatacja linii kolejowych 
była działalnością koncesjonowaną. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił proces nacjonalizacji 
kolei. Poszczególne rządy w pełni doceniły wartość transportu kolejowego dla rozwoju gospodarki 
i wzmocnienia obronności państwa. Ponadto państwo przejmowało linie nierentowne oraz wspierało 
tworzenie tras lokalnych. W artykule opisano również historyczny rozwój przedsiębiorstwa „Polskie 
Koleje Państwowe” oraz scharakteryzowano akty prawne, odnoszące się do militaryzacji kolei.

Słowa	kluczowe:	historia kolei; transport kolejowy; doba porozbiorowa; Druga Rzeczpospolita; 
Polska Ludowa; Polskie Koleje Państwowe; militaryzacja kolei.

I.	Wstęp
Dzieje kolei żelaznych są intersującym przedmiotem badawczym z zakresu historii gospo-

darczej i społecznej, historii kultury materialnej oraz dziejów prawa. Pojawienie się pierwszych 
składów pociągów wpłynęło nie tylko na tempo wzrostu gospodarczego (przede wszystkim rozwój 
przemysłu i handlu) i cywilizacyjnego, lecz także ułatwiło komunikację między ludźmi. Podróże 
stały się znacznie szybsze, łatwiejsze i stosunkowo tanie. W konsekwencji nowy środek lokomocji 
odcisnął piętno na obyczajowości. Podział wagonów na klasy – wszędzie przyjęty – obrazował 

* Doktor; adiunkt w Katedrze Historii Ustroju i Prawa w Polsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu; e-mail: m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl.
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stratyfikację społeczeństwa. Możliwy stał się również masowy transport towarów. Kolej stała się 
potężnym pracodawcą, zapewniającym zatrudnionym osobom stałe pensje. Ponadto zmienił się 
krajobraz, w który wrosła infrastruktura kolejowa. Historia dróg żelaznych – ze względu na zna-
czenie, jakie transport kolejowy miał dla gospodarki i społeczeństwa – jest zagadnieniem z za-
kresu tak zwanej „historii długiego trwania”. Nie zawsze bowiem dzieje kolei można zamknąć 
w ścisłych cezurach czasowych, ponieważ przedmiot ten ma charakter wybitnie procesualny. 
Niemniej jednak jako przełomowy można podać rok 1838, kiedy to na ziemiach polskich powstało 
pierwsze przedsiębiorstwo kolejowe – Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska1. Kres ram chro-
nologicznych niniejszego opracowania wyznaczają daty wydania współcześnie obowiązujących 
aktów prawnych. Dlatego też ostatnią przywołaną regulacją stała się ustawa z 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”2. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie historii kolei na ziemiach polskich na tle 
problematyki historycznoprawnej. Oczywiście, zarysowanie niniejszego zagadnienia nie byłoby 
możliwe bez przywołania najistotniejszych faktów, wyznaczających poszczególne etapy rozwoju 
dróg żelaznych.

Problematyka rozwoju kolei na ziemiach polskich wraz z infrastrukturą kolejową jest tema-
tem dobrze opisanym w historiografii3. Niejednokrotnie publikacje na ten temat stanowią pokłosie 
badań historyków-regionalistów, którzy opisują realizację przedsięwzięć o charakterze lokalnym, 
słusznie doceniając znaczenie transportu kolejowego dla rozwoju tzw. małej ojczyzny. Brakuje 
natomiast prac poświęconych historii kolei pod kątem historycznoprawnym. Badania nad roz-
wojem dróg żelaznych podejmowali między innymi: J. Demel4, P. Dominas5, A. Nowakowski6, 
J. Pawłowski7 i A. Piątkowski8. Dla rozwoju kolei na polskich Ziemiach Zachodnich i Północnych 
przydatne są opracowania Siegfrieda Bufe9. Z prac zbiorowych wymienić warto szkice z dziejów 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej10; pracę powstałą z inicjatywy i przy wsparciu Muzeum 
w Rybniku, kompleksowo opisującą dzieje kolei w Polsce11, a także wywodzące się z tego same-
go ośrodka studia z historii kolejnictwa, dotyczące znaczenia transportu kolejowego dla dziejów 
Polski12. Godzi się także wskazać bardzo rzetelną i bogato ilustrowaną syntezę dziejów dróg że-
laznych w Polsce autorstwa A. Dylewskiego13. Poprawnie merytorycznie są również opracowania 
funkcjonujące w formie elektronicznej. Wśród nich na uwagę zasługuje przekrojowa historia kolei, 

 1 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce, Warszawa 2012, s. 3.
 2 Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948.
 3 Szczegółowy przegląd literatury dają: T. Lijewski, S. Koziarski, Rozwój	sieci	kolejowej	w	Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995; 
Z. Taylor, Rozwój	i	regres	sieci	kolejowej	w	Polsce, Monografie IGiPZ PAN, Warszawa 2007, s. 16–19.
 4 J. Demel, Początki	kolei	żelaznej	w	Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1954.
 5 P. Dominas,	Dzieje	kolei	Doliny	Bystrzycy	(Weistritzthalbahn)	Świdnica-Jedlina	Zdrój, Księży Młyn, Świdnica 2010.
 6 A. Nowakowski, Zarys	dziejów	kolei	w	Andrychowie	(1887–2000):	przyczynek	do	historii	kolei	galicyjskiej	i	małopolskiej, Oficyna Wydawnicza 
Grafikon, Wadowice 2000.
 7 J. Pawłowski, 150	lat	kolei	w	regionie	kujawsko-pomorskim	1851–2001, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2001.
 8 A. Piątkowski, Kolej	Wschodnia	w	latach	1842–1880:	z	dziejów	transportu	kolejowego	na	Pomorzu	Wschodnim, Ośrodek Badań Naukowych im. 
W. Kętrzyńskiego w Olszynie, Olsztyn 1996.
 9 W. Bäumer, S. Bufe, 1988, Eisenbahnen	in	Pommern, Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham-München 1988; S. Bufe, Eisenbahnen	in	West-	und	
Ostpreußen, Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham-München 1987; idem, Eisenbahnen	in	Schlesien, Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham 1993; idem, Eisenbahnen	
in	Ostbrandenburg	und	Posen, Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham 1999.
10 A. Stawarz (red.), Gdy	do	Grodziska	ruszył	“parochód”...	Szkice	z	dziejów	Drogi	Żelaznej	Warszawsko-Wiedeńskiej, Agencja Wydawnicza Wistaker, 
Grodzisk Mazowiecki 1990.
11 D. Keller (red.) , Dzieje kolei w Polsce, Eurosprinter, Rybnik 2012.
12 D. Keller (red.), Znaczenie	kolei	dla	dziejów	Polski.	Studia	z	historii	kolejnictwa, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2012.
13 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…
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zamieszczona na stronie internetowej „Kolejnictwo Polskie”14. Z tych dwóch ostatnich opracowań 
korzystałam, rekonstruując faktografię. 

Pojawieniu się pierwszych dróg żelaznych na ziemiach polskich towarzyszyło równoczesne 
dążenie poszczególnych rządów do prawnego uregulowania tej materii. Intensyfikacja działalności 
prawotwórczej następowała wraz ze wzrostem transportu kolejowego dla gospodarki i obronności 
kraju. Państwu zależało także na objęciu nadzorem towarzystw akcyjnych, a następnie przed-
siębiorstw, bezpośrednio zarządzających kolejami. Ukazanie dziejów dróg żelaznych w aspekcie 
historycznoprawnym wydaje się konieczne i uzasadnione, zważywszy na fakt, iż – zwłaszcza 
akty prawne wydane w okresie Drugiej Rzeczpospolitej – w dalszym ciągu stanowią podstawę 
orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne. Odnoszą się one przede wszystkim do spo-
rów „Polskich Kolei Państwowych” z organami jednostek samorządu terytorialnego i organów 
administracji rządowej, dotyczących stosunków własnościowych15. Niniejsze opracowanie sta-
nowi przede wszystkim przegląd poszczególnych, dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych aktów 
prawnych, regulujących funkcjonowanie kolei na ziemiach polskich. Dlatego też przyjęłam układ 
chronologiczny, aby dać pogląd na ewolucję norm prawnych odnoszących się do tej jakże ważnej 
materii. Czyni to też rys historyczny bardziej czytelnym. Od tej reguły odstąpiłam w dwóch przy-
padkach, gdy opisywałam akty prawne poświęcone przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe” 
oraz gdy zarysowywałam problem militaryzacji kolei. 

Budowa kolei na ziemiach polskich przypadła na okres porozbiorowy. Dlatego też tworzenie 
infrastruktury kolejowej przebiegało odmiennie w trzech państwach zaborczych – Prusach, Rosji 
i Austrii. Różnie też kształtowały się normy prawne, regulujące funkcjonowanie kolei. Zaznaczyć 
trzeba jednak, że znaczny wpływ na tworzenie nowego środka transportu mieli Polacy, czynnie 
włączający się w budowę kolei żelaznych, pomimo że przyszło im działać pod auspicjami obcych 
państw16. W rozwoju dróg żelaznych w dobie porozbiorowej uchwytna jest pewna prawidłowość. 
Otóż, pierwsze koleje powstały z inicjatywny podmiotów prywatnych, funkcjonujących w formie 
towarzystw akcyjnych. Ich działania były uwarunkowane prawem rynku i kontynuowane dopóty, 
dopóki było to opłacalne. Kolejnym etapem w historii kolei była ich nacjonalizacja, co nader często 
było podyktowane interesem państwa, widzącego w drogach żelaznych nie tylko koło zamachowe 
gospodarki, lecz także ważny element strategiczny, istotny z punktu widzenia obronności kraju. 

II.	Koleje	żelazne	w	zaborze	rosyjskim
W okresie pojawienia się i rozkwitu kolei żelaznych system połączeń kolejowych na terenie 

zaboru rosyjskiego w dużej mierze ukierunkowany był na Petersburg nad Newą. Na obszarze 
Królestwa Polskiego wiodącą strategią było hamowanie powstawania kolei żelaznych na zachód 
od Wisły, gdyż terytorium tak zwanej lewobrzeżnej Polski miało stanowić swoistą „pustkę komu-
nikacyjną”. Celem takiej polityki było przygotowanie terenu ubogiego w sieć kolejową, który miał 
się stać areną spodziewanej wojny Rosji z Prusami. Tak ukierunkowanej polityki władz rosyjskich 
doświadczył leżący w Guberni Kaliskiej Konin17. 

14 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/; całość praw autorskich A. Bochen (20.12.2014).
15 Np. przepis art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz.U. z 1926 r., nr 97, poz. 568) na przestrzeni lat 2007–2013 stał się podstawą 
prawną ponad sześćdziesięciu wyroków sądów administracyjnych. 
16 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 3.
17 R. Michalak, Zarys	dziejów	kolei	żelaznych	w	Koninie, „Świat Kolei” 2009, nr 4, s. 29-30. Pobrano z: www.konin-starowka.pl (20.12.2014).
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W 1835 r. hrabia Tomasz Łubieński opublikował „Pierwszy ogólny projekt pobudowania dro-
gi żelaznej między miastem Warszawą a granicą Królestwa”. Linia kolejowa miała przebiegać 
z Warszawy poprzez Zagłębie Dąbrowskie aż do granicy austriackiej, gdzie miało nastąpić po-
łączenie z budowaną drogą żelazną z Wiednia do Krakowa i Bochni18. Celem projektodawców 
było objęcie zasięgiem linii rządowych hut i kopalni. Przyjęto normalny, czyli 1435 mm rozstaw 
szyn, co wówczas nie było kontrowersyjne, ponieważ w Rosji kwestia szerokości torów nie była 
jeszcze przesądzona19. 

Podkreślić bowiem należy, że na terenie Królestwa Polskiego funkcjonowały dwa rozstawy 
szyn: normalny (1435 mm) oraz szeroki (1524 mm). Był to niemały problem, zważywszy, że sze-
rokotorowy rozstaw szyn nie był kompatybilny w stosunku do ich europejskich odpowiedników. 
Problem ten podnoszono na łamach prasy także już po sukcesie Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej, która okazała się motorem gospodarki, nadając Warszawie rolę jednego z głów-
nych miast na trasie przejazdu pociągów. W 1881 r. w czasopiśmie „Urzędnik w połączeniu 
z Prawnikiem”, dwutygodniku poświęconym sprawom urzędników w trzech zaborach, umiesz-
czono artykuł pod tytułem „Koleje w Królestwie Polskiem”. W publikacji tej podniesiono nader 
ważną kwestię, mianowicie ewentualną zamianę normalnotorowych szyn na lewym brzegu Wisły 
na szerokotorowe. Kolej Warszawsko-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska wzorem zachodniej 
Europy miała bowiem normalny rozstaw szyn, co ułatwiało komunikację z Berlinem, Wiedniem, 
Paryżem i Rzymem bez konieczności zatrzymywania pociągów w celach przeładunku towarów. 
Spowodowało to, że Warszawa stała się swoistym centrum handlowym pomiędzy zagranicznymi 
konsumentami a rosyjskimi producentami. Autor jednoznacznie skrytykował ten projekt, wytykając 
przy okazji, że obecnie trudno stwierdzić, kto wpadł w Rosji na pomysł budowania szerokotoro-
wych kolei. Wskutek tego błędu każdy fracht przez europejską granicę Rosji musiał być przeła-
dowywany albo na samej granicy, albo w Warszawie. Podkreślano, że „trudno (…) obliczyć ile 
wyrzuca się rocznie bezpotrzebnie na przeładowywanie towarów i na zatrzymywanie wagonów, 
i na jakie straty narażony jest międzynarodowy handel Rosji wskutek zwłoki w przewozie towa-
rów”. Zrealizowanie zamiaru dostosowania szerokości szyn na lewym brzegu Wisły do modelu 
rosyjskiego prowadziłoby do zmarginalizowania Warszawy jako ośrodka handlu zagranicznego. 
Przeładunek towarów odbywałby się wówczas na stacjach w Aleksandrowie, Sosnowcu i Granicy. 
W konsekwencji znaczenie handlowe Warszawy zostałoby zachwiane, gdyż przeszłoby na miasta 
graniczne w innych zaborach, szczególnie Kraków, Katowice i Toruń20.

Jak wskazano powyżej, w budowie owej strategicznej w Królestwie Polskim linii kolejowej 
przełomowy okazał się rok 1838. Wówczas to wspomniany Tomasz Łubieński, jego brat Henryk 
Łubieński (wiceprezes Banku Polskiego) oraz Piotr Steinkeller (przemysłowiec, kupiec i przedsię-
biorca transportowy) powołali spółkę – Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej21. 
W sprawę budowy kolei zaangażował się również londyński dom bankowy Herman & Co., który 
pośredniczył w sprzedaży akcji oraz w wypłacie dywidend22. Kapitał spółki wynosił 21 mln zł. 

18 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 9; J. Śniechowski, Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze rosyjskim, „Inżynier Kolejowy” 1926, 
nr 8–9, s. 211–215.
19 Ibidem.
20 Koleje	w	Królestwie	Polskiem, „Urzędnik w połączeniu z Prawnikiem: dwutygodnik poświęcony sprawom urzędników wszelkich zaborów”, Lwów 
1881, s. 13. 
21 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 9. 
22 Ibidem. 
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Kwotę tę podzielono na 5000 akcji, a wartość każdej z nich wyniosła 4200 zł. Sporządzenia pro-
jektu nowej drogi żelaznej podjęło się – niezależnie od siebie – dwóch inżynierów. Pierwszym 
z nich był trzydziestoletni wówczas Stanisław Wysocki, naczelny inżynier Banku Polskiego, drugim 
zaś Teodor Urbański, inspektor generalny Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych Królestwa 
Polskiego. Finalnie na twórcę projektu obrano Stanisława Wysockiego. Budowa infrastruktury 
kolejowej nie obyła się jednak bez przeszkód. W 1841 r. nastąpił kryzys na rynkach finansowych. 
Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej ogłosiło bankructwo. W konsekwencji pra-
ce wstrzymano na dwa lata. Podjęto je, ale pod szyldem Państwowego Zarządu Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej, przy czym kierownikiem robót w dalszym ciągu pozostał Stanisław 
Wysocki23. W dniu 14 czerwca 1845 r. do regularnej eksploatacji został oddany pierwszy, liczący 
29 kilometrów, odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Łączył on stacje: Warszawa– 
–Pruszków–Grodzisk24. Po ponad czterech miesiącach (1 października 1845 r.) uruchomiono 
odcinek Grodzisk–Skierniewice (36,4 km); 1 listopada 1845 r. oddano do użytku kolejny odcinek 
Skierniewice–Rogów (29,8 km) oraz Skierniewice–Łowicz (21,2 km). W 1857 r. nastąpił kryzys 
finansowy państwa, którego konsekwencją było sprywatyzowanie Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej na rzecz towarzystwa z kapitałem pruskim. Koncesja opiewała na siedemdziesiąt 
pięć lat, bez zysku gwarantowanego25. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w tym czasie 
nastąpiła rabunkowa eksploatacja przedsiębiorstwa. Niemniej jednak na ten okres przypadają dwie 
istotne inwestycje. W roku 1859 wybudowano liczącą 20 kilometrów odnogę Ząbkowice–Szopienice 
przez Sosnowiec, co umożliwiło połączenie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z Prusami, 
z pominięciem Austrii. W 1862 r. wybudowano natomiast Drogę Żelazną Warszawsko-Bydgoską. 
W 1872 r. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska została przejęta przez warszawskiego milio-
nera Leopolda Kronenberga26, który w 1864 r. uzyskał także koncesję na wybudowanie Kolei 
Warszawsko-Terespolskiej, a w 1874 r. otrzymał zgodę władz na Kolej Nadwiślańską27. Okres 
po 1872 r. stanowił dla Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej czas prosperity28. Inwestowano 
w tory, rozbudowywano tabor. W 1895 r. osiągnięto pułap 5,5 miliona rubli czystego zysku29. 

Niezależnie od tego, iż gros inwestycji kolejowych przebiegało jako inicjatywy prywatne, pań-
stwo obejmowało nadzorem realizowane przedsięwzięcia lub wręcz nacjonalizowało poszczególne 
trasy. Od zarania istnienia dróg żelaznych rządzący zdawali sobie bowiem sprawę ze znaczenia 
kolei dla gospodarki i obronności kraju, nawet wówczas, gdy prymat dawano jeszcze tradycyjnym 
środkom transportu. W dniu 18 marca 1873 r. przez Ministra Komunikacji zostały zatwierdzone 
„Przepisy o upoważnieniu budowy Dróg Żelaznych”, dotyczące kolei państwowych i nowo powsta-
jących linii, do nich włączanych. Powyższe rozporządzenie regulowało stosunki pomiędzy towa-
rzystwami (spółkami) zarządzającymi traktami a stroną państwową. Jednocześnie akt ten ukazuje 
ramy inwestycji od strony formalnej. Jak zapisano w przepisie art. 1 rozporządzenia „dokonywanie 
rządowych badań we wskazanych liniach” powinno odnosić się do planu kierunku projektowanej 

23 Ibidem, s. 10.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 11.
26 Ibidem.
27 R. Kołodziejczyk, Kronenberg	Leopold, [w:] Polski	Słownik	Biograficzny, t. 15, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1970, s. 325–327.
28 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 11.
29 Ibidem.
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linii kolejowej, określenia jej profilu, kosztorysu i technicznego wykazu robót, a także dostaw i roz-
chodów na zbudowanie drogi. Przed końcem roku kalendarzowego, a najpóźniej w styczniu ko-
lejnego roku, Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Finansów miał obowiązek wnieść 
do Komitetu Ministrów swe opinie, co do tego, jakie odcinki dróg kolejowych, spośród zatwierdzo-
nej sieci państwowych dróg żelaznych, mogą być zrealizowane w ciągu najbliższych dwunastu 
miesięcy. Następnie Komitet Ministrów, po wysłuchaniu przedłożonych propozycji, formułował 
wniosek, do których inwestycji można przystąpić w danym roku wraz z podaniem „budowlanej 
ceny”,	po czym dokument ten przedstawiał Jego Cesarskiej Mości „do uznania”. Kolejnym krokiem 
było przedstawienie przez Ministra Komunikacji – po uprzednich uzgodnieniach międzyresorto-
wych – opinii o sposobie wykonania inwestycji. Należało mianowicie uściślić czy przedsięwzięcie 
będzie realizowane bezpośrednio przez rząd, czy też za pośrednictwem mającego się utworzyć 
akcyjnego towarzystwa dróg żelaznych. W tym drugim przypadku, w celu zminimalizowania ry-
zyka niepowodzenia inwestycji, nakazano właściwemu ministrowi złożenie do Komitetu Ministrów 
projektu ustawy (statutu) takiego towarzystwa wespół z określeniem warunków technicznych do 
budowy i eksploatacji linii, kapitału zakładowego towarzystwa, udziału rządu w przedsięwzięciu, 
jak i środków służących zapewnieniu korzyści inwestorowi. Realizację przedsięwzięcia poprzedzać 
miało wskazanie dwóch alternatywnych sposobów budowy kolei żelaznych. Przewidziano również 
funkcjonowanie Rządowej Komisji Urządzającej, złożonej z trzech reprezentantów Ministerstw: 
Komunikacji, Finansów i Kontroli Państwa. Zadaniem tego gremium było wyłonienie towarzy-
stwa budującego linię kolejową. We władzach towarzystwa miał zasiadać również przedstawiciel 
strony rządowej, delegowany z Ministerstwa Komunikacji. Jednoosobowo odpowiadał on przed 
rządem za prawidłowe wykonanie ustawy towarzystwa. Z drugiej strony przysługiwało mu pra-
wo złożenia protestacji przeciw zapadłym w gronie dyrekcji decyzjom. W takim przypadku, jeśli 
Minister Finansów nie zniósł owego sprzeciwu, sprawa były rozstrzygana przez Ogólne Zebranie 
Akcjonariuszy Towarzystwa. Powyższe regulacje świadczą o tym, że choć inwestycje realizował 
podmiot prywatny, to państwo miało nad nimi szeroki nadzór30. 

W dniu 17 listopada 1911 r. Duma zatwierdziła uchwałę o natychmiastowym upaństwowie-
niu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej31. Oprócz tego przedsiębiorstwa na terenie zaboru 
rosyjskiego funkcjonowały: Droga Żelazna Warszawsko-Bydgoska (tworząca północy korytarz 
kolejowy, łączący ziemie zaborów rosyjskiego i pruskiego); Kolej Fabryczno-Łódzka (jako przed-
siębiorstwo pozostające w związku gospodarczym z Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską); 
Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska; Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska; Droga 
Żelazna Brzesko-Grajewska; Droga Żelazna Nadwiślańska (kolej o dużym znaczeniu gospodar-
czym, tworząca połączenie czarnomorsko-bałtyckie i powiązanie Warszawy z Lublinem); Droga 
Żelazna Iwangorodzko-Dąbrowska (dająca Rosjanom dostęp z twierdzy Dęblin do Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz alternatywną przeprawę na linii łódzkiej); Droga Żelazna 
Warszawsko-Kaliska32. 

30 Przepisy	o	upoważnieniu	budowy	Dróg	Żelaznych,	Najwyżej	zatwierdzone	dnia	18	(30)	marca	1873	r., „Ekonomista: przegląd tygodniowy, ekonom-
iczny, finansowy i statystyczny”, 1873, s. 344–347.
31 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 11.
32 Ibidem, s. 12, 18–19, s. 20, s. 21–22.
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III.	Koleje	żelazne	w	zaborze	pruskim
Polityka rozwoju infrastruktury kolejowej w Prusach spowodowała, że główne linie kolejowe 

przede wszystkim rozchodziły się promieniście z Berlina. Pozostałe trasy zmierzały do ośrodków 
przemysłowych i większych miast. Sieć tę wypełniały linie o znaczeniu lokalnym33. Oprócz tego 
w państwie pruskim działały przemysłowe koleje wąskotorowe34. Rozwijająca się kolej na prze-
szkody trafiała również pod zaborem pruskim. Zastój spowodowały choćby wydarzenia Wiosny 
Ludów. W latach 1848–1851 z kłopotami finansowymi borykali się inwestorzy35. W końcu rozwój 
dróg żelaznych hamowało zadłużenie samego państwa pruskiego, które zresztą bardziej było 
zainteresowane rozwojem żeglugi śródlądowej i inwestowaniem w drogi utwardzone. Co istotne, 
niejednokrotnie prowadzenie linii kolejowych było zdeterminowane sąsiedztwem portów rzecz-
nych. Celem takich rozwiązań było umożliwienie szybkiego przeładunku towarów oraz stworze-
nie alternatywnego środka transportu36. W 1838 r. wydano ustawę o kolei, na podstawie której 
budowa i eksploatacja nowych linii kolejowych została scedowana na koncesjonowane spółki 
kapitałowe. Otwarcie pierwszego odcinka na dzisiejszym terytorium Polski (na Dolnym Śląsku) 
miało miejsce 22 maja 1842 r. Tego dnia, o godzinie szóstej rano, na trasę z Wrocławia do Oławy 
wyruszył pociąg złożony z ośmiu wagonów, ciągnięty przez parowóz „Silesia”. W pierwszym prze-
jeździe wzięły udział sto dwie osoby. Podróż trwała 42 minuty w kierunku Oławy i o minutę dłużej 
z powrotem37. Siłą napędową rozwoju kolei na ziemiach polskich, przynależnych do Prus, była 
rosnąca konkurencja austriacka, a zwłaszcza budowa linii z Wiednia do Krakowa. Odpowiedzią 
na to przedsięwzięcie było stworzenie projektu Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische	Eisenbahn), 
łączącej Wrocław z Górnym Śląskiem i Berlinem. Budowę tej trasy prowadziło Towarzystwo Kolei 
Dolnośląsko-Marchijskiej (Niederschlesisch-Märkische	Eisenbahn). Inwestycję tę zrealizowano 
w latach 1844–1847. Godzi się również wspomnieć pozostałe ważne linie kolejowe na terenach 
ziem polskich zaboru pruskiego: z Berlina do Szczecina (oddaną w roku 1843); z Berlina do 
Poznania (z 1848 r.); z Berlina do Gdańska (zrealizowaną w latach 1851–1852) oraz z Berlina 
do Królewca (z 1857 r.). Ponadto w 1856 r. połączono Poznań z Wrocławiem, a w 1862 r. oddano 
trasę z Bydgoszczy do Torunia. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej było pierwszą i największą tego 
typu organizacją w Prusach. Stało się właścicielem lub dysponentem sieci o długości 1500 kilo-
metrów, a w okresie największej prosperity zatrudniało ponad 17 tysięcy pracowników38. Oprócz 
Towarzystwa Kolei Górnośląskiej na rynku pruskim funkcjonowały również mniejsze spółki, 
a wśród nich: Towarzystwo Kolei Wilhelma (Wilhelmsbahn), Towarzystwo Kolei Prawego Brzegu 
Odry (Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn), Towarzystwo Kolei Marchijsko-Poznańskiej (Märkisch-
Posener	Eisenbahn) oraz Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Warszawskiej (Breslau–Warschauer 
Eisenbahn). W 1876 r. w Prusach istniało 50 zarządów spółek kolejowych. Zawiadywały one 
63 odrębnymi sieciami, na których obowiązywało prawie 1400 taryf przewozowych. Jako że była 
to liczba imponująca, władze państwowe uznały, że należy zarząd nad sieciami kolejowymi scalić 

33 Szerzej zob. A. Piątkowski, Etapy	pruskiej	polityki	kolejowej	w	XIX	wieku, „Zapiski Historyczne” 2001, t. 66, z. 4, s. 111–129.
34 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
35 Ibidem.
36 Przykładem takiego rozwiązania była trasa kolejowa wzdłuż Odry: Wrocław-Opole-Kędzierzyn-Gliwice-Katowice-Mysłowice, zob. http://www.kole 
jnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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i uporządkować. Dlatego też w 1884 r. utworzono we Wrocławiu Królewską Dyrekcję Kolejową 
(Königliche	Eisenbahndirektion	Breslau), której zadaniem było ujednolicenie systemu zarządu nad 
poszczególnymi traktami. W pierwszej kolejności przejęła ona zarząd nad wszystkimi funkcjonu-
jącymi liniami kolejowymi39. Sieć kolejowa na terenie zaboru pruskiego niemal ostateczny kształt 
uzyskała około roku 1880. Jednakże w tym okresie budowanie kolejnych tras dla pociągów stało 
się mniej opłacalne. W konsekwencji, zainteresowanie inwestorów tego typu działalnością spadło. 
Dlatego też do realizacji kolejnych połączeń o charakterze lokalnym przystąpiło państwo. Zaczęło 
ono także przejmować linie kolejowe od podmiotów prywatnych. Przykładem tras sygnowanych 
przez państwo były połączenia: ze Szczecina do Kołobrzegu (przez Goleniów i Gryfice) z 1882 r.; 
z Torunia do Malborka (przez Grudziądz) z 1883 r.; z Olsztyna do Ełku (przez Szczytno) z 1885 r.; 
z Olsztyna do Braniewa z 1885 r.; ze Zbąszynia do Międzyrzecza z 1885 r.; ze Zbąszynia do 
Wolsztyna z 1887 r. i z Fordonu do Chełmży z 1893 r. (trasa ta wiodła przez największy wów-
czas most na Wiśle)40. W 1892 r. została wydana ustawa o kolejkach i prywatnych kolejach do-
jazdowych. Dzięki tej regulacji prawnej było możliwe powstanie lokalnych linii wąskotorowych 
(na przykład żnińskiej, średzkiej, wrocławskiej). Stworzono również warunki do rozwoju krótkich 
połączeń lokalnych. Warto zaznaczyć, że gros połączeń powstało w wyniku inicjatyw oddolnych 
mieszkańców, którzy docenili korzyści płynące z transportu kolejowego i podejmowali naciski na 
władze po to, by te kontynuowały rozwój dróg żelaznych na danym terenie41. 

IV.	Koleje	żelazne	w	zaborze	austriackim
W Austrii budowa kolei nastąpiła bardzo wcześnie i przebiegła typowo. Podobnie jak w in-

nych krajach, ze względu na kryzys gospodarczy pierwsze linie były inwestycjami prywatnymi. 
W 1837 r. nastąpiło wydanie ogólnych przepisów koncesyjnych, na mocy których przyznano wła-
dzom uprawnienia nadzorcze nad liniami kolejowymi oraz wyznaczono pięćdziesięcioletni okres 
koncesji, po upływie którego miała nastąpić nacjonalizacja. Co prawda, początkowo zamierzano 
wszystkie główne linie zastrzec dla państwa, kapitał prywatny dopuszczając na trasach o mniej-
szym znaczeniu42. Na początku lat czterdziestych XIX w. władze austriackie incydentalnie włączały 
się w budowę kolei. Skarb cesarski, występujący w roli inwestora, przeprowadził budowę ważnej 
Kolei Południowej (Südbahn), sfinalizowaną w 1854 r. Dalsze łożenie środków państwowych na 
rozbudowę dróg żelaznych okazało się jednak niemożliwe, przede wszystkim z powodu zachwiania 
gospodarski, spowodowanego Wiosną Ludów. Dlatego też w dalszym ciągu starano się zjednać 
kapitał prywatny43. W 1854 r. wydano kolejne prawo o koncesjach, przedłużające termin nacjona-
lizacji nowo powstających linii do dziewięćdziesięciu lat. Ponadto państwo przyjmowało na siebie 

39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Zdarzyło się tak w położonym na terenie pruskiej Prowincji Poznańskiej Mogilnie. Pierwsza trasa kolejowa, biegnąca przez to miasto łączyła Poznań 
z Bydgoszczą i została oddana do użytku 26.05.1872 r. Było to wielkie wydarzenie, gdyż w tym dniu przejechał przez Mogilno pierwszy w dziejach miasta 
pociąg parowy. W 1887 r. zrodziła się inicjatywa utworzenia linii kolejowej Mogilno-Strzelno, którą pomyślnie ukończono jednak dopiero w roku 1892. 
W 1908 r. trasa ta została przedłużona do Kruszwicy i połączona z trasą inowrocławską. W dniu 02.11.1904 r. powstał w Mogilnie komitet budowy linii 
kolejowej: Września–Orchowo–Gębice–Mogilno–Barcin–Łabiszyn. Z władzami pruskim bezskutecznie pertraktowano w tej sprawie dwa lata. Minister 
Robót Publicznych 02.051906 r. wyraził jedynie zgodę na powstanie linii kolejowej Orchowo–Gębice–Mogilno–Barcin. Przed 1918 r. nie zdołano jednak 
dokończyć tego przedsięwzięcia. 30.09.1912 r. oddano pierwszy odcinek, biegnący z Mogilna do Barcina, zaś w 1916 r. trasę poprowadzono z Mogilna 
do Gębic. Zob.: Cz. Łuczak, Dzieje Mogilna, Wydawnictwo PSO Sp. z o.o., Poznań 1998, s. 72.
42 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 39.
43 Ibidem, s. 40.
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ryzykowne zobowiązanie gwarancji i finalizacji rozpoczętych inwestycji. Kapitałowi prywatnemu 
udzielano także ulg i przywilejów przy budowie linii o znaczeniu strategicznym44. 

W Austrii na rynku kolejowym prym wiodło uruchomione w 1837 r. Towarzystwo Akcyjne 
Cesarsko-Królewskiej Wyłącznie Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda 
(K.u.K.	Privilegierte	Kaiser-Ferdinands-Nordbahn). Spółka ta uruchomiła pierwsze połączenie 
kolejowe w Austrii na odcinku Floridsdorf (obecnie dzielnica Wiednia) – Wagram. Uzyskała także 
koncesję na budowę linii kolejowej z Wiednia do Bochni w celu skomunikowania z kopalniami 
soli. Trasa ta miała odgałęzienia prowadzące do Brna, Ołomuńca, Opawy, Dworów i Wieliczki. 
Kolej Górnośląska podjęła starania, by połączyć się z Koleją Północną Cesarza Ferdynanda, 
jednakże z pominięciem Krakowa. Inicjatywa ta spotkała się jednak ze zdecydowanym sprze-
ciwem krakowskiego establishmentu. Z inicjatywy senatu Wolnego Miasta Krakowa powstało 
Towarzystwo Kolei Krakowsko-Górnośląskiej (Krakau-Oberschlesischen	Eisenbahn). W 1844 r. 
rozpoczęło ono budowę linii kolejowej ze Śląska do Krakowa (przez Szczakową). Przedsięwzięcie 
to sfinalizowano 13 października 1847 r. Data ta wyznacza początek działalności pierwszej linii 
kolejowej na ziemiach polskich pod zaborem austriackim45. Ciekawostką jest, że od tego czasu 
dla mieszkańców Krakowa urządzano przejazdy „spacerowe” na krótkich trasach (między innymi 
do pobliskich Krzeszowic), uruchamianych w letnie niedziele. Z tej formy transportu, ale i rozrywki 
każdorazowo korzystało kilkuset pasażerów46. Skomunikowanie z Koleją Warszawsko-Wiedeńską 
nastąpiło w 1848 r. Od jesieni tego roku podróż z Krakowa do Wiednia trwała 13 godzin. Było to 
możliwe dzięki spięciu Kolei Górnośląskiej z Koleją Wilhelma. Podróż z Warszawy do Wiednia 
trwała natomiast 23 godziny, aczkolwiek w tym przypadku konieczny był nocleg na stacji Granica47. 
W 1850 r. powstała Cesarsko-Królewska Wschodnia Kolej Państwowa (kaiserlisch-königlische	
Östlichen Staatsbahn). Stało się to poprzez przymusowy wykup przez państwo linii od krakow-
skich i śląskich udziałowców48. W 1858 r. uruchomiono Cesarsko-Królewskie Uprzywilejowane 
Towarzystwo Akcyjne Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika (kaiserlisch-königlische	priv.	Galizische	
Carl	Ludwig-Bahn). Towarzystwo to odkupiło połączenie z Krakowa do Dębicy (z odnogami do 
Wieliczki i Niepołomic) oraz dokończyło budowę trasy z Dębicy do Lwowa (w 1861 r.) oraz stacji 
granicznej w Brodach (w 1869 r.). Tory położono również w kierunku południowo-wschodnim. 
Biegły one przez Złoczów i Tarnopol do granicznych Podwołoczysk. Tym samym w latach sie-
demdziesiątych XIX w. uzyskano połączenie z kolejami rosyjskimi. Dzięki temu stał się możliwy 
transport tranzytowy (eksport zboża, bydła i mięsa). Kolei ta była zatem rentowna49. Wspomnieć 
wypada również o Towarzystwie Kolei Żelaznej Lwowsko-Czerniowieckiej. Wybudowało ono w la-
tach 1864–1866 linię kolejową Lwów–Czerniowce–Jassy do granicy z Rumunią w Suczawie. Tak 
oto otworzono drogę do eksportu rumuńskiego zboża do Prus50. Na terenie Galicji rozwój kolei 
determinowały także względy strategiczne. Przedsięwzięcia dotyczące budowy linii kolejowych 
na potrzeby wojska podejmowało Towarzystwo Akcyjne Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei 

44 Ibidem.
45 J. Skwarczyński, Rozwój	sieci	kolejowej	pod	zaborem	austriackim, „Inżynier Kolejowy” 1926, nr 8–9, s. 215–219.
46 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
47 W ostatniej dekadzie XIX w., kiedy prędkość pociągów wzrosła do 100 km/godz. podróż z Wiednia do Krakowa trwała już tylko około 8 godzin. Zob.: 
ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
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Żelaznej (Erste	Ungarisch-Galizische	Eisenbahn). O znaczeniu spółki świadczy fakt, że łączyła 
Budapeszt z Twierdzą Przemyśl, a dokument koncesyjny, wystawiony w 1869 r. miał być ważny do 
roku 1959. Niemniej jednak kolejno budowane linie, jak na przykład użytkowana od 1872 r. Kolej 
Dniestrzańska, biegnąca z Chyrowa do Stryja, z odgałęzieniem z Drohobycza do Borysławia, z po-
wodu generowania strat dla prywatnych przedsiębiorców, została przekazana państwu. W latach 
1873–1876 powstała Kolej Tarnowsko-Leluchowska, która podzieliła los Kolei Dniestrzańskiej. Jako 
linia nierentowna, aczkolwiek o znaczeniu strategicznym, była finansowana z funduszy publicznych. 
Podobnie, w 1880 r. upaństwowione zostało połączenie ze Lwowa do Stryja i Stanisławowa51. Było 
ono również pomyślane jako trakt strategiczny, a jego realizacji podjęło się prywatne Towarzystwo 
Uprzywilejowanej Kolei Żelaznej imienia Arcyksięcia Albrechta (Erzherzog	Albrecht-Bahn)52. Pod 
zarząd państwowy w 1889 r. przeszły linie należące do Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei 
Żelaznej oraz Kolej Lwowsko-Czerniowiecka. Po nacjonalizacji podlegały one okręgom dyrekcyj-
nym w Krakowie i we Lwowie oraz C.K. Dyrekcji Kolei Państwowych w Wiedniu. Kolej Północną 
Cesarza Ferdynanda wykupiono z rąk prywatnych w 1906 r., podporządkowując ją bezpośrednio 
dyrekcji we Wiedniu53. Tak więc, od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. nastąpiła 
zmiana polityki władz austriackich wobec kolei. Były ku temu sprzyjające okoliczności, gdyż po 
roku 1873 sytuacja gospodarcza zaczęła się stabilizować. Tym sam rząd austriacki (wzorem 
Prus) zdecydował się na całkowitą nacjonalizację kolei żelaznych poprzez wykup akcji, osiągając 
niemalże pozycję monopolisty54. Warto w tym miejscu nadmienić, że wśród kierownictwa kolei 
znaleźli się Polacy. Wśród nich godzi się wspomnieć inżyniera Wiktora Kolosvary’ego, dyrektora 
Okręgu Kolei w Krakowie, a także inżyniera Ludwika Wierzbickiego, pełniącego funkcję dyrektora 
Okręgu Kolei we Lwowie. W 1891 roku na czele C.K. Generalnej Dyrekcji Kolei w Wiedniu stanął 
dr Leon Biliński, z wykształcenia ekonomista55. 

W drugiej połowie XIX w. zagęszczenie sieci kolejowej na terenie Galicji było jednak nie-
wystarczające. Dlatego też w 1880 r. w krajach pod panowaniem austriackim przyjęto ustawę 
o kolejach lokalnych (Lokalbahnen). Otworzono tym samym drogę do zagęszczenia sieci dróg 
żelaznych, poprzez budowę linii drugorzędnych, finansowanych przez niewielkie spółki o zasięgu 
lokalnym56. W tej sytuacji Sejm Krajowy w 1880 r. także uchwalił ustawę zwalniającą nowo budo-
wane linie kolejowe od danin publicznych (podatków państwowych, powiatowych i gminnych)57. 
Akt ten przyznawał ponadto środki finansowe na zakup gruntów pod nowe inwestycje; przebudowę 
dróg, wymuszoną prowadzeniem torów oraz budowę dróg dojazdowych do dworców. Z inicjatywy 
Sejmu Krajowego we Lwowie utworzono Krajowy Fundusz Kolejowy, służący wspieraniu inicja-
tyw prywatnych, zmierzających do rozwoju dróg żelaznych58. Całkowita długość linii kolejowych 
w Galicji przed wybuchem I wojny światowej wynosiła prawie 4300 kilometrów59. 

51 Pierwotnie miało to być połączenie Lwów–Beskid, jednak nie zostało ono zrealizowane z powodu braku porozumienia z Węgrami. Dlatego też wybu-
dowano odnogę do Stryja (w 1873 r.), by 2 lata później pociągnąć ją do Stanisławowa. Zob.: ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 40.
55 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
56 A. Dylewski, Historia	kolei	w	Polsce…, s. 40.
57 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
58 Ibidem.
59 Ibidem.
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V.	Koleje	w	Drugiej	Rzeczpospolitej
Okres pierwszej wojny światowej oznaczał – niestety – dewastację wielu linii kolejowych, co 

było podyktowane taktyką walk (zniszczeń dokonywano najczęściej w czasie wycofywania się 
wojsk, w celu odcięcia drogi siłom nieprzyjaciela). 

Po odzyskaniu niepodległości władze polskie przystąpiły do odbioru linii kolejowych z rąk za-
borców. Działania zmierzające w tym kierunku podjęto niezwłocznie, gdyż już w 1918 r. w zaborze 
austriackim koleje przejmował Wydział Komunikacyjny przy Polskiej Komisji Likwidacyjnej. W myśl 
traktatu pokojowego, podpisanego 10 września 1919 r. w Saint-Germain-en-Laye, pomiędzy pań-
stwami Ententy a Austrią jako spadkobierczynią monarchii Habsburgów, koleje poaustriackie miały 
zostać przejęte przez państwa powstałe w wyniku rozpadu cesarstwa60. Z kolei przepis art. 371 
Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. zakładał, że cała infrastruktura kolejowa na wschód 
od wytyczonej granicy polsko-niemieckiej miała przypaść Polsce61. Ponadto Konwencja polsko-
-gdańska z 9 listopada1920 r. (zwana Konwencją paryską, ze względu na miejsce jej zawarcia) 
oddawała Rzeczypospolitej prawo do administrowania kolejami na obszarze Wolnego Miasta 
Gdańska62. Polska przejęła 4228 kilometrów linii kolejowych z terenu byłego zaboru pruskiego; 
4357 kilometrów z zaboru austriackiego i 7362 kilometry z zaboru rosyjskiego. Ponadto przejęto 
parowozy w liczbie 4062; ponad 10 000 wagonów osobowych i ponad 11 tysięcy wagonów to-
warowych63. Większość taboru prezentowała jednak zły stan techniczny, podobnie zrujnowana 
była sieć kolejowa64. 

Na płaszczyźnie ustawodawstwa krajowego ramy prawne przejścia wszystkich kolei, zarów-
no szeroko, jak i wąskotorowych, zbudowanych przez byłe władze okupacyjne pod zarząd nowo 
powołanego Ministerstwa Komunikacji określił dekret z 8 lutego 1919 r. o przejściu kolei zbudo-
wanych przez b. władze okupacyjne pod zarząd Ministerstwa Komunikacji65. Akt ten liczył jedynie 
dwa artykuły i w przepisie art. 1 zawierał ogólną dyspozycję objęcia przez Ministra Komunikacji 
zarządu nad kolejami. Nie określał jednak zasad i terminów, na jakich miałoby się to odbyć66. 
Następnie – już nieco bardziej szczegółowo – przejęcie infrastruktury kolejowej określiła usta-
wa z 14 grudnia 1920 r. w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, 
pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych67. Zawarowano, że wszystkie koleje szerokotorowe 
i wąskotorowe, zbudowane przez byłe władze okupacyjne oraz te koleje użyteczności prywat-
nej, które były przeistoczone przez okupantów na cele użyteczności publicznej przechodzą pod 

60 Ibidem.
61 Problem portów, dróg wodnych i dróg żelaznych regulowała Część XII Traktatu Wersalskiego, której Rozdział III, art. 371, poświęcono „Odstąpieniu 
linii kolejowych”. Na terenach, na których Niemcy odstępowały swe zwierzchnictwo urządzenia i instalacje wszystkich kolei powinny być oddane w całości 
i w dobrym stanie. Tabor miał być przekazany według ostatniego inwentarza, sporządzonego 11.11.1918 r. Przepisy odnoszące się do odstąpienia linii 
kolejowych przez Niemcy na rzecz Polski miały obejmować także linie kolejowe usytuowane na terenie dawnego zaboru rosyjskiego, ale przebudowane 
według norm europejskich (o normalnym rozstawie szyn). Zob.: Dz.U. z 1920 r., nr 35, poz. 200. 
62 Dz.U. z 1922 r., nr 13, poz. 117. Na mocy przepisu art. 19 Konwencji polsko-gdańskiej utworzono organ pod nazwą „Rady Portu i Dróg Wodnych 
Gdańska”. Przewidziano, że gremium to będzie złożone w równych częściach z polskich i gdańskich komisarzy, których liczba z każdej strony nie będzie 
przekraczała pięciu, a którzy będą wybrani odpowiednio przez Rząd Polski i przez Wolne Miasto Gdańsk. Przewidziano, że Rada będzie zajmować 
się w granicach Wolnego Miasta kontrolą, zarządem i eksploatacją portu, dróg wodnych i ogółu tych dróg żelaznych, które obsługują specjalnie port, 
a także wszystkich dóbr i zakładów, służących do ich eksploatacji, z wyjątkiem dóbr i zakładów służących do ogólnej eksploatacji kolei żelaznych (art. 20 
Konwencji). Drogi żelazne, które nie zostały wymienione w art. 20, były z wyjątkiem tramwajów i innych dróg żelaznych służących głównie potrzebom 
Wolnego Miasta, kontrolowane i zarządzane przez Polskę, która miała czerpać z nich zyski i ponosić koszty ich utrzymania. 
63 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
64 Ibidem.
65 Dz.U. z 1919 r., nr 14, poz. 155.
66 Przepis art. 2 zawierał delegację dla Ministra Komunikacji do wydania przepisów „o eksploatacji i zaspokojeniu pretensji osób trzecich”. Minister 
Komunikacji winien był wydać stosowany akt w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. 
67 Dz.U z 1921 r., nr 3, poz. 5.
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zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych. Organ ten miał uregulować eksploatację kolei, a działając 
w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych, miał wyłączne prawo rozbierania i prze-
kazywania poszczególnych linii do użytkowania innym ministerstwom lub instytucjom. Jednakże 
eksploatacja kolei przekazanych innym ministerstwom lub instytucjom miała odbywać się pod 
nadzorem Ministerstwa Kolei Żelaznych. Tenże minister w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministrami i Głównym Urzędem Likwidacyjnym upoważniony był do wydania przepisów o zaspa-
kajaniu ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających ze stosowania niniejszej ustawy. 
Działając na podstawie przepisu art. 7 wyżej opisanego aktu prawnego, 9 kwietnia 1921 r. Minister 
Kolei Żelaznych wydał rozporządzenie w przedmiocie wykonania ustawy z 14 grudnia 1920 r. 
w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez byłe władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa 
Kolei Żelaznych. Akt ten określił termin objęcia w zarząd ministerialny wszystkich kolei i kolejek 
dojazdowych, zbudowanych przez byłe władze okupacyjne (na dzień 10 kwietnia 1921 r.) oraz 
sprecyzował zasady, na jakich miało się to odbyć.

Podział sieci kolejowej w Polsce ustalił się w roku 1922. Terytorium państwa podzielono wów-
czas na dziewięć okręgów: warszawski, radomski, wileński, krakowski, lwowski, stanisławowski, 
katowicki, poznański i gdański (wraz z kolejami na terenie Wolnego Miasta Gdańska)68. 

Zgodnie z polityką władz polskich do budowy i eksploatacji kolei żelaznych miały być upraw-
nione również podmioty prywatne. W dniu 14 października 1921 r. została wydana ustawa o udzie-
laniu koncesji na koleje żelazne prywatne69. Prawo do budowy i eksploatacji kolei żelaznych 
użytku publicznego z inicjatywy prywatnej i na koszt prywatny uzależniono od przeprowadzenia 
studiów przedwstępnych za zezwoleniem odpowiednich władz państwowych (to jest Ministra 
Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych) oraz od uzyskania koncesji 
na budowę i eksploatację kolei. O wadze i znaczeniu kolei dla ówczesnych władz państwowych 
świadczy fakt, że koncesje na koleje żelazne miał nadawać sam Prezydent Rzeczypospolitej na 
podstawie uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra Kolei Żelaznych, przedsta-
wiony w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. Ministrowi Kolei Żelaznych 
polecono natomiast szczegółowe ustalenie warunków technicznych każdej koncesji. Ponadto 
tenże organ wydawał dokumenty koncesyjne, zawierające również warunki finansowania, za-
rządu majątkiem i likwidacji przedsiębiorstw. Koncesję na budowę i eksploatację kolei żelaznych 
mogły otrzymać wyłącznie osoby godne zaufania (zarówno fizyczne, jak prawne, po wykazaniu 
dostatecznych gwarancji sfinansowania i wykonania zamierzonego przedsięwzięcia kolejowego). 
Udzielenie koncesjonariuszowi pomocy ekonomicznej ze Skarbu Rzeczypospolitej mogło nastąpić 
bowiem tylko w drodze ustawy. Miało więc charakter wyjątkowy. Koncesja dawała przedsiębiorcy 
prawo do wybudowania kolei na podstawie dołączonego do dokumentu koncesji planu general-
nego i do eksploatacji kolei na warunkach wskazanych w tym dokumencie. Udzielano jej na czas 
określony, nie dłuższy niż dziewięćdziesiąt lat, przy czym bieg terminu rozpoczynał się od dnia 
ogłoszenia dekretu o nadaniu koncesji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Co do za-
sady siedziba koncesjonariusza powinna była znajdować się na terenie kraju. Po upływie terminu 
koncesji kolej wraz z gruntami, budowlami, taborem, inwentarzem, zasobami i przynależnościa-
mi określonymi w dokumencie koncesyjnym przechodziła natychmiast bez odszkodowania na 

68 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
69 Dz.U. z 1921 r., nr 88, poz. 646.
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własność Rzeczypospolitej. Wprowadzono mechanizmy mające zmobilizować koncesjonariusza 
do właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej w okresie tuż przed upływem czasu, na jaki 
została wydana zgoda. Po upływie terminu należało bowiem przekazać kolej, jak również wszel-
kie nieruchomości i ruchomości na własność Rzeczpospolitej Polskiej w stanie – jak zapisano – 
„zupełnie używalnym”. Ministerstwo Kolei Żelaznych w ciągu ostatnich pięciu lat trwania koncesji 
miało szczególny obowiązek czuwać, by wszelkie nakłady pieniężne, niezbędne do utrzymania 
należytego stanu kolei i urządzeń do niej należących były dokonywane w czasie właściwym, 
a w razie potrzeby miało uprawnienia, by stosować środki przymusu. Zresztą przez cały okres 
trwania koncesji, osoba fizyczna lub prawna ją posiadająca miała obowiązek wykonywać wszel-
kie zarządzenia władz państwowych. Gdy koncesjonariusz, mimo dwukrotnych wezwań Ministra 
Kolei Żelaznych, uchylał się od ich wykonania lub postępował wbrew warunkom koncesji albo też 
przeciwko innym przepisom dotyczącym budowy i eksploatacji kolei – Minister Kolei Żelaznych, 
w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, miał prawo przejąć kolej w zarząd 
przymusowy na koszt i ryzyko koncesjonariusza lub też wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem 
o cofnięcie koncesji. Przed wygaśnięciem koncesji rządowi przysługiwało prawo do wykupienia 
koncesjonowanej kolei w terminie i na warunkach wymienionych w dokumencie koncesyjnym. 
W zakresie koncesjonowanej kolei koncesjonariusz miał prawo do uzyskania zarządzeń, na pod-
stawie których możliwe byłoby przymusowe wywłaszczenie nieruchomości, potrzebnych do budowy 
i rozwoju koncesjonowanej kolei; wyłączne prawo do budowy projektowanej linii kolejowej według 
zatwierdzonego projektu oraz prawo do przewożenia osób i ładunków, o ile przedmiotowy prze-
wóz nie został zastrzeżony wyłącznie dla zarządu pocztowego. Rząd zachował przy tym prawo 
do budowania lub koncesjonowania przedłużeń i odgałęzień koncesjonowanej linii lub przecznic 
w każdym punkcie linii, jak również łączenia dwóch lub więcej punktów koncesjonowanej linii 
nową koleją, o ile przez takie połączenie uzyskiwano nowe obszary ciążenia ekonomicznego lub 
jeśli było to niezbędne do celów strategicznych. Udzielona koncesja wygasała po upływie czasu, 
na jaki została udzielona; z dniem zarządzenia wcześniejszego skupu kolei przez rząd; w razie 
zrzeczenia się koncesji przez osoby uprawnione; w razie przekroczenia terminów rozpoczęcia 
lub ukończenia budowy albo otwarcia ruchu, bez uzyskania odroczenia danego przez Ministra 
Kolei Żelaznych, działającego w tym zakresie z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu; na 
skutek orzeczenia Rady Ministrów w wypadku powtarzających się dwukrotnie naruszeń prawa, 
polegających na uchylaniu się koncesjonariusza od wykonania zarządzeń władz państwowych lub 
postępowaniu wbrew warunkom koncesji albo też przeciwko innym przepisom dotyczącym budowy 
i eksploatacji kolei. W niniejszej ustawie przewidziano, że szczegółowe warunki i skutki wygaś-
nięcia koncesji w powyższych wypadkach powinny być zastrzeżone w dokumencie koncesyjnym. 

Bodajże najważniejszym przedsięwzięciem w międzywojniu na płaszczyźnie prywatyzacji 
kolei było oddanie „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu Spółce Akcyjnej” (Compagnie 
Franco-Polonaise	de	Chemins	de	Fer), kolei państwowej od stacji Herby Nowe do stacji Inowrocław 
i od stacji Nowawieś Wielka do stacji Gdynia do dokończenia jej budowy i eksploatacji oraz odnogi 
tej kolei od stacji Siemkowice do węzła kolejowego w Częstochowie do budowy i eksploatacji na 
warunkach koncesyjnych. Dokonało się to mocą ustawy z 27 kwietnia 1931 r.70 Upoważnienie do 

70 Tytuł aktu prawnego brzmiał: o oddaniu „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu”, Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe–Gdynia 
z odnogą Siemkowice–Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej, Dz.U. z 1931 r., nr 40, poz. 350.
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oddania francuskiej spółce tego odcinka trasy kolejowej przypadło Ministrowi Komunikacji. Dziełem 
spółki było dokończenie największej i najważniejszej inwestycji kolejowej okresu międzywojen-
nego, czyli magistrali węglowej Śląsk–Porty o długości 485 kilometrów. Przedsięwzięcie to było 
realizowane w latach 1928–1933, początkowo jako inicjatywa państwowa71. 

Podkreśla się, że okres międzywojenny w zakresie rozwoju linii kolejowych i pozostałej infra-
struktury należy ocenić pozytywnie. Zorganizowano sprawnie działające służby kolejowe; scalono 
odrębne systemy transportowe, będące spuścizną doby porozbiorowej, dokonano częściowej 
elektryfikacji kolei oraz uruchomiono rodzimy przemysł taboru kolejowego72.

VI.	Militaryzacja	kolei
W trudnym roku 1920 uznano za konieczne uregulowanie kwestii miejsca i znaczenia dróg 

żelaznych w przypadku zagrożenia państwa. Dlatego też 27 marca 1920 r. wydano ustawę o ko-
lejach w czasie wojny73, którą w szerokim zakresie znowelizowano ustawą z 7 listopada 1931 r. 
o w sprawie zmiany ustawy z 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny74. Nadano jej wówczas 
tytuł – „Ustawa z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebez-
pieczeństwa”. Akt ten był bardzo lakoniczny, gdyż liczył tylko dwanaście artykułów. Zawarte w nim 
przepisy unikały niepotrzebnej kazuistyki, dając prymat sformułowaniom o dużym stopniu ogólności, 
ale przejrzystym i konkretnym. Istota tej ustawy została powielona w dużo bardziej szczegółowych 
aktach późniejszych, na czele z ustawą z 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony 
Państwa75. Pomimo różnic w technice legislacyjnej i przyjętych rozwiązaniach szczegółowych, 
głównym zamierzeniem tychże ustaw było możliwie najszersze wykorzystanie kolei dla realizacji 
celów obronności kraju, a także poddanie przedsiębiorstw kolejowych nadzorowi ze strony państwa. 
Ustawa z 1920 r. zakładała, że z chwilą wybuchu wojny lub zarządzenia ogólnej bądź częściowej 
mobilizacji albo gdy tego wymagać będzie interes obrony państwa, stwierdzony uchwałą Rady 
Ministrów, powziętą na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, wszystkie koleje żelazne zostaną 
podporządkowane interesom obrony państwa. Na władze kolei państwowych i prywatnych na-
łożono obowiązek ścisłego współdziałania w czasie pokoju z władzami wojskowymi w pracach 
przygotowawczych, dotyczących wojennej sprawności sieci kolejowej. W tych warunkach prywatne 
przedsiębiorstwa kolei żelaznych przechodziły pod zarząd Ministra Komunikacji, ich władze sta-
wały się zaś organami wykonawczymi Ministra Komunikacji. Ministrowi Komunikacji, działającemu 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, dano możliwość przekazania w drodze rozpo-
rządzenia przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe” zarządu wszystkich lub niektórych kolei 
prywatnych. Zmiana na tej płaszczyźnie nie znosiła jednak odpowiedzialności kierownictwa kolei 
państwowych i prywatnych oraz przedsiębiorstw kolejowych za fachowo-techniczne kierownictwo 
i sprawność podległej im sieci kolejowej i przedsiębiorstw. Władze kolei państwowych i prywat-
nych, jak również przedsiębiorstwa pracujące w zakresie kolejnictwa wobec trwającego konfliktu 
zbrojnego zobowiązano do dostarczania na żądanie Ministra Spraw Wojskowych potrzebnego 
taboru, parowozów, materiałów i narzędzi kolejowych na potrzeby kolei wojskowych. Jeśli władze 

71 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
72 Ibidem.
73 Dz.U. z 1920 r., nr. 27, poz. 160.
74 Dz.U. z 1931 r., nr 109, poz. 844.
75 Dz.U. z 1939 r., nr 29, poz. 195.
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kolejowe nie były wystarczająco sprawne, Minister Spraw Wojskowych miał prawo wkroczyć w za-
kres ich działania i wydawać zarządzenia obowiązujące we wszystkich sprawach dotyczących 
transportów wojskowych. Ustawa wprowadzała ponadto przepisy o mobilizacji pracowników kolei. 
Zakładała, że w czasie wojny każdy funkcjonariusz kolei żelaznej aż do sześćdziesiątego roku 
życia włącznie, o ile w myśl obowiązujących ustaw nie podlegał obowiązkowi wojskowej służby 
czynnej, służby w rezerwie i w pospolitym ruszeniu, mógł być odpowiednio do swych kwalifikacji 
i specjalności powołany do wojskowej służby kolejowej. Ponadto mogli być wówczas powołani 
do wojskowej służby kolejowej i ci obywatele państwa polskiego (również aż do sześćdziesiątego 
roku życia włącznie), którzy byli pracownikami kolejowymi; pozostawali, choćby tylko czasowo, 
w wojskowej służbie kolejowej w czasie wojny w jakimkolwiek państwie albo mieli fachowe wy-
kształcenie lub fachową praktykę w powyższej dziedzinie – o ile w myśl obowiązujących ustaw 
nie podlegali obowiązkowi wojskowej służby czynnej, służby w rezerwie i pospolitym ruszeniu. 
Zaangażowanie pracowników kolei do służby wojskowej przewidywała również ustawa z 2 sierp-
nia 1919 r. o powołaniu pracowników kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu i telefonu do służby 
w armii76. Ten krótki, bo liczący jedynie sześć artykułów, akt zakładał, że w czasie wojny każdy 
pracownik kolei, żeglugi parowej, poczty, telegrafu i telefonu, aż do pięćdziesiątego roku życia – 
o ile w myśl obowiązujących ustaw nie podlegał obowiązkowi czynnej służby wojskowej – mógł 
być odpowiednio do swych kwalifikacji i specjalności powołany za wynagrodzeniem do obsługi 
komunikacji wojskowych i łączności armii. Należy zauważyć, że przepisy te były dużo bardziej 
względne od kolejnych regulacji, odnoszących się do kwestii wojskowej mobilizacji pracowników 
kolei. Po pierwsze cezurę powołania stanowił pięćdziesiąty rok życia osoby powołanej, po drugie 
– prawnie zagwarantowano jej prawo do wynagrodzenia za pełnioną służbę. 

W okresie drugiej wojny światowej ponownie koleje nabrały szczególnego znaczenia w zakre-
sie transportu jako środek komunikacji o znaczeniu strategicznym. Przekonanie to zaowocowało 
ustawą z 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa77. Akt ten wpisywał się 
w regulacje prawne, przygotowujące Polskę do wojny z hitlerowskimi Niemcami. Rzecz jasna, 
pojęciem „komunikacji” objęto również koleje żelazne, czyli – w rozumieniu ustawy – wszystkie 
koleje użytku publicznego i prywatnego bez względu na rodzaj trakcji w tym również koleje lino-
we i wyciągowe oraz bocznice kolejowe (tory przemysłowe)78. Przede wszystkim wszelkie wła-
dze i organa państwowych przedsiębiorstw komunikacyjnych zostały obowiązane do tego, by 
już w czasie pokoju ściśle współdziałać z władzami wojskowymi w pracach przygotowawczych, 
dotyczących zapewnienia w interesie obrony państwa sprawności komunikacji. Podobnie, do 
poczynienia prac przygotowawczych, docelowo zwiększających bezpieczeństwo państwa zo-
stały zobligowani właściciele i zarządy komunikacji prywatnych. Ustawa z 1939 roku operowała 
zatem tożsamymi pojęciami, jak jej poprzedniczka z roku 1920. Ustawodawca w jednym i dru-
gim przypadku nacisk położył bowiem na współdziałanie przedsiębiorstw kolejowych z władzami 
wojskowymi w pracach przygotowawczych na rzecz obronności. Za władzę właściwą do wyda-
wania zarządzeń i nakazów w sprawach wykonywania prac przygotowawczych przez właścicieli 

76 Dz.U. z 1919 r., nr 65, poz. 396.
77 Dz.U. z 1939 r., nr 29, poz. 195.
78 W przepisie art. 1 ustawy zawarto legalną definicję komunikacji, uznając, że przez to pojęcie należy rozumieć zespół środków i czynności związanych 
z przenoszeniem na odległość osób, rzeczy i wiadomości. Obok kolei żelaznych zakresem przedmiotowym ustawy objęto następujące komunikacje: 
poczty, telegrafy i telefony; żeglugę morską; żeglugę śródlądową; żeglugę powietrzną oraz drogi i ruch kołowy. 
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i zarządy komunikacji samorządowych i prywatnych uznano ministra, któremu podlegał dany dział 
komunikacji. Alternatywnie w moc wydawania zarządzeń i nakazów wyposażono władze i organa 
upoważnione przez właściwego ministra. Należy jednak zaznaczyć, że ów minister w tym zakre-
sie nie był w pełni autonomiczny, a to z tego powodu, iż musiał podjąć działania decyzyjne na 
żądanie Ministra Spraw Wojskowych lub władzy wojskowej przez niego określonej. Co więcej, 
Rada Ministrów mogła na wniosek Ministra Spraw Wojskowych przekazać niektóre działy komu-
nikacji albo poszczególne zespoły środków pod czasowy zarząd Ministra Spraw Wojskowych 
lub też innego ministra. Należy jednak zwrócić uwagę, iż właścicielom i zarządom komunikacji 
samorządowych i prywatnych służyło prawo do zwrotu nakładów poniesionych z powodu wyko-
nania nakazanych prac przygotowawczych oraz prawo do wynagrodzenia za takie czynności, 
jak: przegląd posiadanych środków komunikacyjnych oraz prowadzenie ewidencji tych środków 
wedle ustalonego przez władze wzoru, jak również kontrola sprawności działania komunikacji. 
Podmiotom samorządowym i prywatnym poniesione nakłady zwracano wówczas, gdy koszty 
prac lub czynności przekraczały ich własny gospodarczy interes, a nie wynikały z mocy przepi-
sów szczególnych lub zawartej umowy. Jeszcze bardziej rygorystycznie obowiązki władz kolei 
żelaznych opisano na wypadek konfliktu zbrojnego. Otóż, jak stanowił przepis art. 13 ustawy 
o komunikacjach w służbie obrony Państwa, w razie wybuchu wojny lub zarządzenia mobilizacji 
tudzież w przypadkach, gdy tego wymagać będzie interes obrony państwa stwierdzony uchwałą 
Rady Ministrów, podporządkowuje się wszystkie komunikacje interesom obrony państwa. W tych 
warunkach co do zasady Radzie Ministrów przysługiwało prawo do wstrzymania lub ograniczenia 
ruchu na wszystkich lub niektórych liniach komunikacyjnych oraz wstrzymanie lub ograniczenie 
ruchu tranzytowego na wszystkich lub niektórych liniach komunikacyjnych. Co ważne, z tytułu tych 
ograniczeń właścicielom i zarządom komunikacji samorządowych i prywatnych nie przysługiwało 
roszczenie odszkodowawcze od Skarbu Państwa. Prawo formułowania wiążących postulatów do 
władz rządowych w zakresie nakładanych na poszczególne komunikacje ograniczeń przyznano 
Naczelnemu Wodzowi. W warunkach wojennych samorządowe i prywatne przedsiębiorstwa kolei 
żelaznych przechodziły pod zwierzchnie kierownictwo Ministra Komunikacji, a ich zarządy miały 
stać się organami wykonawczymi tego ministra. Ewentualnie, Minister Komunikacji w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych, mógł przekazać zwierzchnie kierownictwo wszystkich lub niektó-
rych samorządowych i prywatnych kolei żelaznych oraz przedsiębiorstw zarobkowego przewozu 
pojazdami mechanicznymi na określonych liniach komunikacyjnych przedsiębiorstwu państwowemu 
„Polskie Koleje Państwowe”79. W tym przypadku również zastrzeżono, że przedsiębiorstwom tym 
z powodu ich poddania pod zwierzchnie kierownictwo państwowe lub przedsiębiorstwa państwo-
wego nie przysługiwało odszkodowanie od Skarbu Państwa. Ustawa ta derogowała wcześniejszą 
ustawę z 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. 

W dniu 4. listopada 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał dekret o militaryzacji 
Polskich Kolei Państwowych80. Akt ten wydano na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej 
z 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy81. Ratio legis 
dekretu zostało wyrażone w preambule i odnosiło się do kluczowego znaczenia gospodarczego 

79 Ta regulacja również odpowiada treści przepisu art. 2 ustawy z 27.03.1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.
80 Dz.U. z 1944 r., nr 11, poz. 55.
81 Dz.U. z 1944 r., nr 1, poz. 3.
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i wojskowego kolei, zwłaszcza w warunkach wojennych. Na wszystkich pracowników kolei nało-
żono szczególne obowiązki i odpowiedzialność za sumienne i sprawne wykonywanie ich pracy. 
W przepisie art. 1 dekretu zawarowano, że na czas wojny Polskie Koleje Państwowe podlegają 
militaryzacji, a Naczelny Dowódca Wojska Polskiego może użyć ich w całości lub w części do 
zadań natury wojskowej. Wszystkich zatrudnionych na Polskich Kolejach Państwowych uważa-
no tym samym za zmobilizowanych do wojskowej służby w komunikacji kolejowej. Nie była to 
regulacja oryginalna. Jak nadmieniono powyżej, w analogiczny sposób kwestię tę konstytuowała 
ustawa z 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. 
Podobnie, do ustawy z 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa, włączono 
rozdział IV w całości poświęcony wojskowej służbie komunikacji. W dniu 22 marca 1945 r. Minister 
Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Sprawiedliwości, wydał rozporządzenie wykonawcze do powyższego dekretu o powołaniu do 
wojskowej służby komunikacji na kolejach82. Do służby tej zaangażowani zostali wszyscy obywa-
tele państwa polskiego bez względu na płeć, którzy nie ukończyli jeszcze sześćdziesiątego roku 
życia, choćby nie podlegali powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, którzy: w jakimkolwiek 
czasie byli funkcjonariuszami lub pracownikami Polskich Kolei Państwowych albo kolei prywatnych 
w Polsce; w czasie okupacji Polski byli funkcjonariuszami lub pracownikami Kolei Wschodniej 
(Ostbahn) lub niemieckich kolei państwowych albo prywatnych oraz mają fachowe wykształcenie 
lub fachową praktykę w dziedzinie komunikacji kolejowej. Wszystkie wymienione osoby – o ile 
nie pozostawały już zatrudnione w państwowej służbie kolejowej – powinny były zgłosić się do 
rejestracji na najbliższej stacji kolejowej w terminach ustalonych przez poszczególne dyrekcje 
Polskich Kolei Państwowych. Uchylenie się od obowiązków powyższego rozporządzenia było 
obwarowane sankcją, wynikającą z przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z 23 września 
1944 r.83, a do rozpoznania tych spraw właściwe były sądy wojskowe. Przepis ten stanowił swoiste 
doprecyzowanie normy wyrażonej w art. 4 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
iż wszyscy zatrudnieni na „Polskich Kolejach Państwowych” – jako osoby zmobilizowane za po-
pełnione przestępstwa odpowiadają według Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, którego zakres 
podmiotowy obejmował – oprócz żołnierzy Wojska Polskiego; obowiązanych do służby wojskowej 
lub pomocniczej z chwilą powołania; jeńców wojennych i zakładników, pozostających pod nadzo-
rem administracji wojskowej – także inne osoby w przypadkach określonych prawem.

Strategiczne znaczenie kolei zostało także zaznaczone w ustawie z 27 kwietnia 1989 r. 
o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”84. Na PKP nałożono bowiem obo-
wiązek prowadzenia działalności z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa państwa 
oraz wykonywanie zadań, wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, w tym w szczególności w zakresie przewozów wojskowych i przygo-
towania kolei na potrzeby obrony państwa. 

82 Dz.U. 1945 r., nr 11, poz. 62.
83 Dz.U. z 1944 r., nr 6, poz. 27.
84 Dz.U. z 1989 r., nr 26, poz. 138.
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VII.	Koleje	w	Polsce	Ludowej
Po drugiej wojnie światowej najważniejszą i najbardziej kompleksową ustawą, regulującą 

organizację i funkcjonowanie transportu kolejowego była ustawa z 2 grudnia 1960 r. o kolejach85. 
Akt ten liczył czterdzieści siedem artykułów, zawartych w siedmiu rozdziałach. Uznać go zatem 
należy za stosunkowo zwięzły. Regulacja zawierała legalną definicję kolei, stanowiąc, że przez to 
pojęcie należy rozumieć drogi szynowe wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji i utrzymania 
budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służące do przewozu 
osób, przesyłek oraz ładunków. Koleje podzielono na koleje użytku publicznego i koleje użytku 
niepublicznego. Pierwsze z nich były przeznaczone do publicznego przewozu osób i przesyłek, 
drugie natomiast służyły do wyłącznego użytku eksploatujących je jednostek, jak również bocz-
nice kolejowe, połączone z siecią kolei użytku publicznego. Ustawodawca unormował również 
w tymże akcie zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” (o czym 
będzie mowa poniżej); określił zasady korzystania z kolei użytku niepublicznego; opisał oddale-
nie zadrzewienia i robót ziemnych od linii kolejowych oraz pasy ochronne przeciwpożarowe i za-
słony odśnieżne; uregulował ochronę porządku na kolejach użytku publicznego oraz wprowadził 
przepisy karne za zadrzewianie (zakrzewianie) gruntów lub wykonywanie robót ziemnych wbrew 
przepisom, a także wykraczanie przeciw przepisom o porządku na kolejach użytku publicznego. 
Ustawa była nowelizowana dziesięciokrotnie86. Uchylono ją 14 listopada 1997 r., na mocy ustawy 
z 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym87. 

Ustawa o transporcie kolejowym również była aktem dość lakonicznym, jak na zróżnicowanie 
regulowanej materii. Zasady i warunki eksploatacji linii kolejowych, zarządzania nimi oraz wyko-
nywania na nich przewozów, a także eksploatacji pojazdów szynowych ujęto w sześćdziesięciu 
dwóch artykułach, zawartych w dziewięciu rozdziałach. Tym razem linie kolejowe podzielono na: 
linie o państwowym znaczeniu oraz linie o lokalnym znaczeniu. Przepisy dotyczące eksploatacji linii 
kolejowych, nadzoru technicznego nad eksploatacją linii kolejowych oraz nad bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego należało stosować również do metra oraz bocznic kolejowych, o ile ustawa 
nie stanowiła inaczej. Ustawa dopuszczała możliwość połączenia linii kolejowych na podstawie 
umowy zarządów kolei (koncesjonowanych podmiotów gospodarczych, uprawnionych do zarzą-
dzania liniami kolejowymi). Inwestycje dotyczące linii kolejowych o państwowym znaczeniu miały 
być finansowane z budżetu państwa. Jednakże koszty ich utrzymania winny być już finansowane 
ze środków zarządu kolei, z wykluczeniem linii o państwowym znaczeniu wyłącznie ze względów 
obronnych. Działalność gospodarcza polegająca na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu 
przewozów kolejowych podlegała koncesjonowaniu, z wyjątkiem przewozów kolejowych w obrębie 
bocznicy kolejowej. Jako organ właściwy do udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia 
koncesji wskazano Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W ustawie uregulowano także kwe-
stie związane z nadzorem technicznym nad eksploatacją linii kolejowych oraz bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego. Powołano centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach nadzoru 
technicznego nad eksploatacją linii kolejowych, pojazdów szynowych i bezpieczeństwem ruchu 

85 Dz.U. z 1960 r., nr 54, poz. 311.
86 Zob. Dz.U. z 1970 r., nr 3, poz. 13; Dz.U. z 1971 r., nr 12, poz. 115; Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 142; Dz.U. z 1982 r., nr 7, poz. 54; Dz.U. z 1987 r., 
nr 33, poz. 180; Dz.U. z 1988 r., nr 41, poz. 324; Dz.U. z 1989 r., nr 26, poz. 138; Dz.U. z 1990 r., nr 34, poz. 198; Dz.U. z 1991 r., nr 107, poz. 462 
oraz Dz.U. z 1996 r., nr 106, poz. 496. Dwukrotnie ogłaszano tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 1970 r., nr 9, poz. 76. i Dz.U. z 1989 r., nr 52, poz. 310.
87 Dz.U. z 1997 r., nr 96, poz. 591.
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kolejowego w osobie Głównego Inspektora Kolejnictwa. Z dniem 30 czerwca 1998 roku zlikwido-
wano dyrekcje okręgowe kolei państwowych. W ich miejsce powstały sektory: trakcji i zaplecza 
warsztatowego, infrastruktury kolejowej, przewozów pasażerskich, przewozów towarowych, a także 
piony: nieruchomości, elektroenergetyki, energetyki, służb zarządzania etatami. Każdy z pionów 
miał swoją dyrekcję i zakłady wykonawcze88. Ustawa stosunkowo często podlegała modyfikacjom, 
gdyż w latach 1999–2004 nowelizowano ją sześć razy89. 

Transport kolejowy jest szczególnie czuły na anomalie pogodowe, a zwłaszcza mróz i opady 
śniegu. W okresie PRL-u władze podejmowały jednak działania interwencyjne, w celu zniwelowa-
nia negatywnych skutków w transporcie koleją, spowodowanych warunkami meteorologicznymi. 
Szczególnie w latach siedemdziesiątych XX w. Rada Ministrów wydawała uchwały w sprawie 
organizowania przewozów koleją w okresie zimowym. Przykładowo, akt taki został wydany 7 lu-
tego1974 r. i odnosił się do okresu zimowego 1973/197490. Na przełomie lat 1978/1979 w Polsce 
nastała wyjątkowo śnieżna i mroźna zima, określana po dziś dzień mianem „zimy stulecia”. 
Jednakże już od 10 listopada 1978 obowiązywała uchwała Rady Ministrów w sprawie zapewnie-
nia sprawnej pracy transportu kolejowego i drogowego w okresie zimowym 1978/197991. Minister 
Komunikacji, współdziałający z Ministrem Obrony Narodowej, mógł wdrażać, w razie utrzymujących 
się w okresie zimowym mrozów i wzmożonych opadów śnieżnych, szereg działań zmierzających 
do usprawnienia komunikacji. Przede wszystkim – stosownie do zaistniałej sytuacji – ograniczał 
przewozy określoną gałęzią transportu, włączając jednocześnie zależnie od potrzeb inny rodzaj 
transportu, w tym również branżowy transport samochodowy oraz ograniczał przewóz towarów 
podatnych na zamarzanie. W celu zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogo-
wego i lotniczego w warunkach zimowych oraz ustalenia zasad współdziałania państwowych 
jednostek gospodarczych z zarządami kolei państwowych, dróg publicznych oraz lotnisk komu-
nikacyjnych przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi stosowny akt uchwalono również dla okresu 
zimy 1979/1980 r.92 oraz zimy 1981/1982 r.93

VIII.	Przedsiębiorstwo	„Polskie	Koleje	Państwowe”
W dniu 26 września 1926 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej utworzono przed-

siębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe”94. Akt ten był nowelizowany sześć razy – rozporządze-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 r.95; dwukrotnie w 1932 r., to jest ustawą 
z 18 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 września 1926 r. 
o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”96 oraz ustawą z 18 marca 1932 r. 
o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 

88 Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
89 Zob. Dz.U. z 1998 r., nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1999 r., nr 84, poz. 934; Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948; Dz.U. z 2000 r., nr 120, poz. 1268; Dz.U. 
z 2000 r., nr 122, poz. 1314; Dz.U. z 2001 r., nr 154, poz. 1800. 
90 M.P. z 1974 r., nr 6, poz. 44.
91 M.P. z 1978 r., nr 36, poz. 136.
92 Uchwała Nr 162 Rady Ministrów z 05.11.1979 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w okresie 
zimy 1979/1980 r., M.P. z 1979 r., nr 27, poz. 142.
93 Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z 23.10.1981 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w warunkach 
zimowych, M.P. z 1981 r., nr 28, poz. 255.
94 Dz.U. z 1926 r., nr 97, poz. 568.
95 Dz.U. z 1930 r., nr 82, poz. 641.
96 Dz.U. z 1932 r., nr 19, poz. 132.
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państwowych i zawodowych wojskowych97; rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach 
administracji państwowej98; dekretem z 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”99 
oraz ustawą z 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji100. Tekst jednolity 
aktu ogłaszano dwukrotnie, tj. w tymże 1930 r.101 oraz w roku 1948102. Celem rozporządzenia 
było przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania kolei, ze względu na znaczenie 
tego środka transportu dla gospodarki i obronności państwa. Dlatego też dokonywanie poszcze-
gólnych regulacji poświęconych transportowi kolejowemu następowało w sposób odrębny i od-
mienny103, w formie autonomicznych aktów prawnych o charakterze lex specialis. We współczesnej 
judykaturze, stosującej przepisy nieobowiązującego już rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
podnosi się, że przepisy tego aktu prawnego cechuje prostota. Widoczne jest też dążenie usta-
wodawcy do kompleksowego uregulowania przedmiotowej materii. Prawodawcy przyświecał 
zamiar, by przedsiębiorstwu zawiadującemu kolejami zapewnić wystarczające zaplecze material-
ne104. Jednocześnie zauważa się dążenie do zwięzłego opisania regulowanej materii (rozporzą-
dzenie liczyło pierwotnie trzydzieści dwa artykułu, a w wyniku kolejnych nowelizacji w 1948 r., 
czyli w dacie wydania tekstu jednolitego – trzydzieści pięć artykułów). Należy przy tym podkreślić, 
że prawodawca nie delegował na inne podmioty uprawnienia do wydania przepisów wykonaw-
czych. Nowo powstałemu przedsiębiorstwu powierzono zarząd kolejami państwowymi i majątkiem 
Skarbu Państwa, przeznaczonym do użytku kolei państwowych105 oraz kolejami prywatnymi, 
znajdującymi się w zarządzie państwowym. Miało być ono prowadzone wedle zasad handlowych 
i – jak zaznaczono, w wyniku nowelizacji dokonanej w 1930 r.106 – ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb państwa i interesów gospodarstwa społecznego. Nadano jemu status samoistnej 
osoby prawnej, z siedzibą w Warszawie. Organom przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” 
miały służyć wszystkie publiczno-prawne uprawnienia dotychczasowego państwowego zarządu 
kolejowego. W 1930 r. założono również, że podmiot ten będzie wpisany do rejestru handlowego, 
przy czym wpisowi miały podlegać firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do podpisywania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa oraz 
ograniczenia w tym zakresie. Jako że „Polskie Koleje Państwowe” miały prowadzić eksploatację 
wszystkich linii kolejowych, zarządzanych dotychczas przez Ministerstwo Komunikacji, w tym celu 
objęły w zarząd i użytkowanie cały ich majątek nieruchomy. Majątek ruchomy, przeznaczony do 
użytku kolei państwowych, z całym istniejącym zapasem gotówki i materiałów, przeszedł nato-
miast na własność przedsiębiorstwa. Zastrzeżono jednocześnie, iż działania te w niczym nie 
miały naruszać dotychczasowych praw własności do poszczególnych części objętego majątku  

97 Dz.U. z 1932 r., nr 26, poz. 239.
98 Dz.U. z 1934 r., nr 110, poz. 976.
99 Dz.U. z 1948 r., nr 36, poz. 255.
100 Dz.U. z 1951 r., nr 14, poz. 108.
101 Dz.U. z 1930 r., nr 12, poz. 18.
102 Dz.U. z 1948 r., nr 43, poz. 312.
103 Zob. wyr. WSA w Warszawie z 26.02.2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1857/06; LEX nr 318067. 
104 Ibidem.
105 Ustawa nowelizująca z 1930 r. usunęła fragment przepisu odnoszący się do majątku Skarbu Państwa, przeznaczonego do użytku kolei państwowych.
106 Dz.U. z 1930 r., nr 89, poz. 641.
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nieruchomego107. W zakresie istniejących zobowiązań, wynikających z dotychczasowej gospo-
darki kolejowej, nałożono na „Polskie Koleje Państwowe” obowiązek ich przejęcia w takim stanie, 
w jakim będą się one znajdowały w chwili rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa. Cały majątek 
przekazany przedsiębiorstwu wyodrębniono z ogólnego majątku Skarbu Państwa. Majątek 
 nieruchomy, oddany przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe” w zarząd i użytkowanie, od-
powiadał za pożyczki i zobowiązania, zaciągnięte przez przedsiębiorstwo oraz za pożyczki i zo-
bowiązania, które były zaciągnięte przez Skarb Państwa przed utworzeniem przedsiębiorstwa 
i które korzystały ze specjalnego zabezpieczenia na tym majątku. Zastrzeżono, że majątek ten 
nie mógł być obciążony żadnymi innymi pożyczkami i zobowiązaniami Skarbu Państwa. Na po-
lecenie Ministra Komunikacji przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” miało objąć w zarząd 
i eksploatację nowo wybudowane linie kolei państwowych lub też prywatnych, nieznajdujących 
się dotychczas w zarządzie państwowym, jak również wyłączyć ze swego zarządu i eksploatacji 
linie kolejowe wskazane przez Ministra Komunikacji. W 1930 r. powyższy przepis zmieniono w ten 
sposób, że wszelkie nieruchomości, przeznaczone do użytku kolei, stały się z chwilą nabycia ich 
przez „Polskie Koleje Państwowe” własnością Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo zaś miało za-
trzymać je w swoim użytkowaniu i zarządzie. Z przekazanego mu do użytkowania i zarządu ma-
jątku przedsiębiorstwo mogło – w granicach zwykłego zarządu – wynajmować oraz wydzierżawiać 
wszelkie nieruchomości, mogło również zbywać, w granicach planu finansowego, tabor kolejowy. 
Zbywanie majątku nieruchomego było uprawnione tylko w granicach upoważnień ustawowych108. 
Sformułowanie przepisu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, odnoszące 
się do nieruchomości, przeznaczonych do użytku kolei, a stających się z chwilą nabycia ich przez 
„Polskie Koleje Państwowe” własnością Skarbu Państwa przy równoczesnych użytkowaniu i za-
rządzie przez przedsiębiorstwo – nie precyzowało czy miało to nastąpić to z mocy prawa, czy też 
konieczna była konkretyzacja tej normy w formie indywidualnego aktu administracyjnego109. 
Pierwotnie przewidziano, że „Polskie Koleje Państwowe” będą wolne od obowiązku opłacania 

107 „Polskie Koleje Państwowe” aktualnie również wywodzą tytuły prawnorzeczowe do niektórych nieruchomości z wyżej powołanego rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 1926 r. Przepis ten budzi zresztą szereg wątpliwości interpretacyjnych, które wynikają między innymi ze zmian granic Polski 
po drugiej wojnie światowej. WSA w Warszawie w wyr. z 16.05.2006 r. (sygn. akt I SA/Wa 1977/05), oddalającym skargę Polskich Kolei Państwowych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z 04.08.2005 r. 
nr KKU-123/05/KP w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Miejską Wrocław orzekł, że powołane rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” prowadziło eksploatację wszystkich linii kolejowych, zarządzanych 
dotychczas przez Ministerstwo Komunikacji, obejmując je w zarząd i użytkowanie (co do nieruchomości) i nabywając na własność majątek ruchomy, 
jednakże dotyczyło to wyłącznie majątku znajdującego się na obszarze, który w dacie wejścia w życie tegoż rozporządzenia należał poprzednio do pol-
skiego Ministerstwa Komunikacji. A contrario, nie dotyczyło to majątku istniejącego na tzw. Ziemiach Zachodnich, włączonych do państwa polskiego po 
drugiej wojnie światowej; LEX nr 232196. WSA w Warszawie w wyr. z 26.02.2007 r. (sygn. akt I SA/Wa 1857/06), dokonał z kolei analizy, w jaki sposób 
należy obecnie stosować i interpretować przepis art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, skoro został on wprowadzony do systemu prawnego 
w odmiennych warunkach politycznych, społecznych i prawnych. Sąd wyraził pogląd, iż nie można obecnych reguł stosowanych przy technice legislacyjnej 
odnosić do aktów prawnych powstałych blisko sto lat temu, a w dodatku w warunkach szczególnych, to jest w okresie budowania państwowości Polski 
i łączenia w jedno trzech odrębnych obszarów kraju. Zasugerował ponadto odstąpienie od wykładni literalnej na rzecz wykładni celowościowej. Zamiarem 
prawodawcy było bowiem wydzielenie z całego majątku państwa części mienia dla kolei, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania z uwagi na 
jej szczególne znaczenie dla gospodarki państwa i jego obronności. Sąd skonstatował, że przepis art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nie 
może być odczytywany w ten sposób, że w części stanowi on normę prawną (odnośnie do prawa własności przedsiębiorstwa do ruchomości i gotówki), 
a w części ma być traktowany jako jedynie deklaracja ewentualnych, przyszłych działań, w wyniku których przedsiębiorstwo dopiero w przyszłości uzyska, 
do tej części majątku, tytuł prawny, a obecnie natomiast jedynie zarządza nim w sensie czysto technicznym; LEX nr 318067. 
108 O zasadach prowadzenia przedsiębiorstwa traktował Rozdział 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. W przepisie art. 12 ust. 1 za-
warowano, że przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” będzie pokrywać swoje wydatki eksploatacyjne z własnych dochodów, inwestycyjne zaś 
z nadwyżek eksploatacyjnych, pożyczek lub z dotacji Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwo prowadziło swoją gospodarkę na podstawie rocznych planów 
finansowo-gospodarczych, zatwierdzonych przez Radę Ministrów na podstawie wniosku, przedstawionego przez Ministra Komunikacji w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. W przyszłości założono, że plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” powinny były zostać 
sporządzane zgodnie z zasadami ustalonymi przez Narodowy Plan Gospodarczy. Minister Komunikacji mógł przy tym polecić przedsiębiorstwu „Polskie 
Koleje Państwowe” budowę, przebudowę i odbudowę linii kolei państwowych w ramach państwowego planu inwestycyjnego (art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej; Dz.U. z 1948 r., nr 43, poz. 312).
109 Problem ten podniósł NSA w wyr. z 09.06.2010 r. (sygn. akt I OSK 1080/09), stwierdzając, że nie można skutecznie twierdzić, by powstanie tego 
prawnorzeczowego tytułu po stronie PKP następowało z mocy prawa bez potrzeby konkretyzacji tej normy w indywidualnym akcie administracyjnym. 
Wyr. pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (20.12.2014).
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jakichkolwiek podatków i danin publicznych na rzecz Skarbu Państwa lub też na rzecz poszcze-
gólnych związków samorządowych. Przepis ten w powyższym brzmieniu ostał się do 1930 r. 
Podczas pierwszej nowelizacji ustawy w artykule 8 uregulowano kwestię zaciągania przez przed-
siębiorstwo pożyczek. Dozwolono, by „Polskie Koleje Państwowe” na swe potrzeby zaciągały 
krótkoterminowe pożyczki, nie przewyższające w sumie 10% ogólnego dochodu eksploatacyjnego 
brutto, wykazanego w ostatnim rocznym zamknięciu rachunkowym. Pożyczki te musiały być spła-
cane z bieżących dochodów przedsiębiorstwa. Ogólne zasady, na jakich pożyczki te mogły być 
zaciągane, ustalał Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu. Zwierzchni nadzór 
nad zarządem kolei powierzonych przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe” wykonywał 
Minister Komunikacji przez podległe mu Ministerstwo Komunikacji. Jako organy przedsiębiorstwa 
„Polskie Koleje Państwowe” wskazano: Generalną Dyrekcję, Dyrekcje Okręgowe oraz podległe 
im urzędy i jednostki administracyjne. Na czele Generalnej Dyrekcji postawiono Generalnego 
Dyrektora, powołanego na wniosek Ministra Komunikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Uznano, że jest on przełożonym wszystkich pracowników przedsiębiorstwa „Polskie Koleje 
Państwowe”, reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz, kieruje samodzielnie eksploatacją i za-
rządem, rozstrzyga wszystkie ważniejsze sprawy, sporządza roczne budżety, plany finansowo-
-gospodarcze i bilanse, realizuje wszystkie tak krótko, jak i długoterminowe pożyczki, a także 
czuwa nad sprawnym i celowym działaniem przedsiębiorstwa. Generalny Dyrektor odpowiadał 
za swą działalność, tudzież za działalność wszystkich organów przedsiębiorstwa, wobec Ministra 
Komunikacji. Dyrekcje Okręgowe miały sprawować w swych okręgach bezpośredni zarząd kole-
jami pod zwierzchnim kierownictwem Generalnego Dyrektora. Zastępstwo sądowe w sprawach 
dotyczących praw i interesów majątkowych przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” powie-
rzono Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 1926 r. obowiązywało trzydzieści cztery lata. Zostało ono uchylone przez ustawę z 2 grudnia 
1960 r. o kolejach110.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 189 z 26 maja 1961 r. przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe” 
nadano statut111. Jako podstawę prawną działalności tego podmiotu wskazano ustawę z 2 grudnia 
1960 r. o kolejach oraz właśnie postanowienia uchwalonego statutu. Do zakresu działania PKP 
miały należeć: przewóz osób, przesyłek i poczty oraz obsługa spedycyjna klientów kolei i obsługa 
podróżnych; utrzymanie obiektów, taboru i urządzeń kolejowych w stanie zapewniającym sprawne 
wykonywanie przewozów i bezpieczeństwo ruchu kolejowego; budowa, przebudowa i moderni-
zacja linii, węzłów, obiektów i urządzeń kolejowych w ramach zatwierdzonych planów inwestycyj-
nych; sprawowanie w zakresie zleconym przez Ministra Komunikacji nadzoru technicznego nad 
kolejami użytku niepublicznego; świadczenie klientom kolei usług pozaprzewozowych, pozosta-
jących w związku z przewozami i obsługą spedycyjną; sanitarne zabezpieczenie obszaru kolejo-
wego oraz wszczynanie postępowania przymusowego w celu przymuszenia w razie naruszenia 
przepisów sanitarnych na terenach kolejowych; zapewnienie ochrony całości i bezpieczeństwa 
przewożonych osób i przesyłek oraz udzielanie pomocy leczniczej w nagłych wypadkach na tym 
obszarze; wykonywanie przewozów wojskowych oraz przygotowanie kolei na potrzeby obrony 
państwa; sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o porządku na kolejach użytku 

110 Dz.U. 1960 r., nr 54, poz. 311.
111 M.P. z 1961 r., nr 47, poz. 210.
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publicznego; organizowanie i wykonywanie profilaktyki leczniczej i lecznictwa pracowników kole-
jowych oraz ich rodzin; przeprowadzanie badań lekarskich, mających na celu ustalanie przydat-
ności do pełnienia służby na kolejach oraz wykonywanie innych usług związanych z działalnością 
PKP. Przedsiębiorstwu przyznano osobowość prawną. Do prowadzenia działalności określonej 
w statucie było wyposażone środki trwałe, przydzielone przez państwo oraz środki obrotowe, prze-
widziane w planach gospodarczych. Miało prawo wynajmować i wydzierżawiać wszelkie środki 
trwałe na zasadach ogólnych obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe. Z PKP mogły być 
łączone inne przedsiębiorstwa państwowe na zasadach ogólnych, obowiązujących przedsiębior-
stwa państwowe, jak również przedsiębiorstwo mogło organizować porozumienia branżowe oraz 
być uczestnikiem porozumień branżowych organizowanych przez inne jednostki gospodarcze, jak 
również mogło pełnić funkcje przedsiębiorstwa prowadzącego. Tak jak w przepisach wcześniej-
szych „Polskie Koleje Państwowe” odpowiadały tylko za własne zobowiązania. Odpowiedzialność 
ta nie rozciągała się na zobowiązania Skarbu Państwa ani też Skarb Państwa nie miał odpowiadać 
za zobowiązania PKP. Środki trwałe nie mogły służyć do zaspokajania zobowiązań pieniężnych 
przedsiębiorstwa. Zwierzchnie kierownictwo nad „Polskimi Kolejami Państwowymi” zostało po-
wierzone Ministrowi Komunikacji. Od roku 1978 Minister Komunikacji zwierzchnie kierownictwo 
sprawował przez Dyrekcję Generalną Przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” w Ministerstwie 
Komunikacji112. Sieć kolei znajdującą się w eksploatacji PKP podzielono na dziewięć okręgów 
kolei państwowych, zarządzanych przez dyrekcje okręgowe kolei państwowych113. Działalność 
gospodarcza PKP powinna być prowadzona na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego 
w ramach narodowych planów gospodarczych. Tekst statutu na przestrzeni lat 1961–1982 no-
welizowano czterokrotnie114.

W 1989 r. działalność przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” uregulowano na drodze 
ustawy115, którą następnie zastąpiono ustawą z 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym 
„Polskie Koleje Państwowe”116. W przepisie art. 1 ustawy z 1989 r. wyrażono cel istnienia przed-
miotowego przedsiębiorstwa. Otóż, PKP zostało utworzone do wykonywania przewozu osób 
i rzeczy kolejami użytku publicznego w komunikacji krajowej i międzynarodowej, w celu zaspo-
kajania potrzeb ludności i gospodarki narodowej, a także obronności i bezpieczeństwa państwa 
jako osoba prawna, podlegająca wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych na zasadach 
określonych w przepisach ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, z siedzibą w mieście sto-
łecznym Warszawa. W 1991 r. PKP przekształcono w spółkę o statusie przedsiębiorstwa pań-
stwowego117. Jednocześnie z „Polskich kolei Państwowych” wydzielono zakłady budownictwa, 
produkcyjne i naprawcze zaplecza kolejowego, z których utworzono odrębne przedsiębiorstwa 
państwowe. Wydanie w 1995 r., już po transformacji ustrojowej, ustawy o przedsiębiorstwie pań-
stwowym „Polskie Koleje Państwowe” wymusiło ogłoszenie nowego statutu tegoż przedsiębior-
stwa, dostosowanego do nowych norm prawnych. Dokonało się to na podstawie Obwieszczenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu 

112 M.P. z 1977 r., nr 33, poz. 158.
113 W 1962 r. liczbę okręgów kolei państwowej zmniejszono do ośmiu. Zob.: M.P. z 1961 r., nr 44, poz. 203.
114 Zob. M.P. z 1962 r., nr 44, poz. 203; M.P. z 1972 r., nr 53, poz. 280; M.P. z 1977 r., nr 33, poz. 158 oraz Dz.U. z 1982 r., nr 22, poz. 156.
115 Ustawa z 27.04.1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. z 1989 r., nr 26, poz. 138.
116 Dz.U. z 1995 r., nr 95, poz. 474.
117 Dz.U. z 1991 r., nr 107, poz. 463.
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przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”118. PKP – za ustawą – określono 
jako przedsiębiorstwo transportu publicznego, prowadzące działalność na zasadach rynkowych. 
Jednakowoż przewidziano, iż podmiot ten miał otrzymywać dotacje z budżetu państwa na zasa-
dach określonych w przepisach prawa budżetowego oraz w ustawie, regulującej funkcjonowanie 
„Polskich Kolei Państwowych”. Jako obszar działania „Polskich Kolei Państwowych” wskazano 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę. Organami przedsiębiorstwa miały być: Rada 
PKP i Zarząd PKP. Przedmiot działalności „Polskich Kolei Państwowych” określony w nowo wy-
danym statucie nie różnił się zasadniczo od ram działalności przedsiębiorstwa ukonstytuowanych 
w regulacjach wcześniejszych i koncentrował się wokół organizacji przewozu osób i towarów. 
Warto jednak zauważyć, że od 1996 r. PKP stało się uprawnione do zawierania umów i porozumień 
w zakresie współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, socjalnej i kulturalnej z zarządami 
kolejowymi innych krajów; współpracy z organizacjami międzynarodowymi; tworzenia podmiotów 
gospodarczych przewidzianych w przepisach prawa oraz prowadzenia działalności w zakresie 
handlu zagranicznego. Ponadto, od 1989 r. zgodnie z dyspozycją ustawową, PKP miało uczest-
niczyć w realizacji zadań systemu oświaty i wychowania, w szczególności w celu zapewnienia 
wykwalifikowanych kadr; prowadzić działalność związaną z ustalaniem i wypłatą świadczeń okre-
ślonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz or-
ganizować i prowadzić kolejową służbę zdrowia. Przedsiębiorstwu dano również pewną swobodę 
w prowadzeniu działalności innej, aniżeli tej wyartykułowanej w ustawie i statucie. Niemniej jednak 
zastrzegano, że nie mogła ona ograniczać podstawowej działalności przedsiębiorstwa, wyrażo-
nej w przepisach prawa, i musiała zostać ujawniona w rejestrze przedsiębiorstw państwowych. 
Mienie PKP stanowiło wydzieloną część mienia ogólnonarodowego, a przedsiębiorstwo – w dal-
szym ciągu – występowało w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek, odpowiadając za 
własne zobowiązania. Na podstawie ustawy z 1989 r. „Polskimi Kolejami Państwowymi” zarządzał 
i reprezentował je Dyrektor Generalny PKP, powoływany i odwoływany przez Ministra Transportu, 
Żeglugi i Łączności. Organ ten sprawował ponadto nadzór nad PKP. W układzie terytorialnym 
Statut z 1996 r. zakładał, że sieć kolejowa PKP dzieliła się na okręgi (było ich osiem).

Na mocy ustawy z 8 września 2000 r. dokonano komercjalizacji przedsiębiorstwa państwo-
wego „Polskie Koleje Państwowe”, działającego na podstawie ustawy z 6 lipca 1995 r. o przedsię-
biorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” oraz restrukturyzacji spółki akcyjnej powstałej 
w wyniku komercjalizacji PKP, działającej pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”, 
z siedzibą w Warszawie i jej prywatyzacji119. Komercjalizacja PKP, w rozumieniu ustawy, polegała 
na przekształceniu PKP w spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 
Restrukturyzacja PKP SA obejmowała natomiast działania zmieniające strukturę przedsiębiorstwa 
spółki, polegające na utworzeniu przez PKP SA spółek przewozowych, spółki zarządzającej liniami 
kolejowymi oraz innych spółek; gospodarowaniu mieniem, w szczególności poprzez wnoszenie 
do spółek, sprzedaż, oddawanie do odpłatnego korzystania, a także zbywanie mienia zbędnego, 
w tym zasobów mieszkaniowych; zmianie poziomu i struktury zatrudnienia; zamianie wierzytel-
ności na akcje i udziały PKP SA w spółkach przez nią utworzonych. Z kolei prywatyzacja PKP 
SA, w rozumieniu ustawy, polegała na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji tej spółki 

118 Dz.U. z 1996 r., nr 77, poz. 709.
119 Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948. 
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lub obejmowaniu akcji przez osoby trzecie w wyniku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki. 
Złożono, że będzie ona dokonana przez ministra właściwego do spraw transportu. 

IX.	Zakończenie
Początkowo koleje żelazne powstawały jako przedsięwzięcia finansowane przez prywatnych 

inwestorów, przy wsparciu państwa. W zaborze pruskim i austriackim infrastruktura kolejowa była 
tworzona z udziałem kapitału lokalnych spółek kolejowych. Państwo wkraczało wówczas, gdy 
budowa i eksploatacja poszczególnych połączeń kolejowych stawała się nieopłacalna dla pod-
miotów prywatnych. Inicjatywę państwa widać szczególnie wyraźnie w inwestycjach o znaczeniu 
lokalnym i liniach strategicznych. Podmioty prywatne realizowały natomiast trakty obliczone na 
zysk120. W Drugiej Rzeczpospolitej w pierwszej kolejności przystąpiono do scalana linii kolejowych, 
stanowiących pozostałość po infrastrukturze państw zaborczych. Przede wszystkim odbywało się 
to pod egidą państwa, przy udziale kapitału prywatnego. W 1926 r. utworzono przedsiębiorstwo 
„Polskie Koleje Państwowe”, które w zmienionej prawnie formule funkcjonuje po dzień dzisiej-
szy. Ze względu na znaczenie kolei dla gospodarki i obronności państwa, materia ta podlegała 
odmiennej, wyodrębnionej z całości systemu prawnego, regulacji. Jest to charakterystyczne dla 
wszystkich opisanych w niniejszym artykule epok.

120 Przykładem takiej inwestycji jest uruchomiona w 1878 r. Kolej Bielsko-Żywiecka. Koncesjonariuszem połączenia Chabówka–Zakopane był hrabia 
Władysław Zamoyski. Jego koncesja opiewała do 1987 r. Pobrano z: http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/ (20.12.2014).
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Kontrola	wdrażania	dyrektyw	kolejowych	 
do	systemów	prawnych	państw	członkowskich	

Unii	Europejskiej	na	przykładzie	wyroku	Trybunału	
Sprawiedliwości	UE	w	sprawie	Komisja	Europejska	
przeciwko	Republice	Federalnej	Niemiec	w	2013	roku

Koleje w państwach Unii Europejskiej poddawane są permanentnej restrukturyzacji w oparciu 
o przygotowane przez Komisję Europejską i zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę akty 
prawne. Do początku lat 90. ubiegłego wieku przedsiębiorstwa kolejowe w Europie funkcjonowały 
jako jednolite podmioty, koncentrując w swojej działalności zarządzanie infrastrukturą kolejową 
oraz przewozami pasażerskimi i towarowymi. Ich działalność oparta była na typowym monopolu 
krajowym z silnym umocowaniem w administracji państwowej, która w stosunku do transportu 
kolejowego wykonywała funkcje organizacyjne, zarządcze i nadzorcze.

Proces integracji europejskiej rozpoczęty w 1957 roku1, ustanowieniem Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej zainicjował tworzenie wspólnego rynku krajów członkowskich obejmującego swo-
bodę przepływu towarów, pracowników, przedsiębiorczości oraz świadczenia usług i kapitału. 
Ustanawiał także wspólną politykę transportową m.in. w zakresie transportu kolejowego opartą 
na tworzeniu wspólnych reguł działalności w transporcie międzynarodowym i tranzycie. Ponadto 
stwarzał podstawy złamania monopolu krajowych przedsiębiorstw kolejowych w zakresie wyko-
nywania przewozów kolejowych, dopuszczając do korzystania z infrastruktury kolejowej innych, 
najczęściej prywatnych przewoźników (art. 74 i 75)2. W efekcie, w 1991 roku przyjęto dyrektywę 
91/440/EWG3 na mocy której uznano za niezbędne poprawienie wydajności i konkurencyjności 
systemu kolejnictwa m.in. poprzez oddzielenie zarządzania funkcjonowaniem kolei i infrastrukturą 
od świadczenia kolejowych usług transportowych, obowiązkowe oddzielenie rachunkowości oraz 
ewentualne wydzielenie organizacyjne lub instytucjonalne (art. 1).

Założenia powyższej dyrektywy rozwijano i konkretyzowano w latach późniejszych. Najważniejsze 
ujęto w trzech pakietach kolejowych aktów prawnych4 regulujących zarządzanie infrastrukturą 

* Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Centrum Realizacji Inwestycji PLK S.A.; gola.a@hotmail.com.
1 Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (tzw. Traktat Rzymski) – podpisany 25 marca 1957 r. (wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.) 
– Dz.U. 2004, Nr 90, s. 864/2.
2 aktualnie art. 90 i 91 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. 2004, Nr 90, s. 864/2.
3 Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz.UrzUEL.1991.237, s. 25.
4 Pakiet pierwszy obejmował regulacje wydane w 2001 roku:
1.  Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei 

wspólnotowych, Dz. Urz. UE L. 2001.75, s. 1.
2.  Dyrektywa 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 200 1r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania 

licencji przedsiębiorstwom kolejowym, Dz. Urz. UE L. 2001.75, s. 26.
3.  Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 

i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa, Dz. Urz. UE L. 2001.75, s. 29.
4.  Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych, Dz. Urz. UE L. 2001.110, s. 1.
W skład drugiego pakietu weszły akty prawne przyjęte w 2004 roku:
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kolejową i zasady funkcjonowania rynku kolejowych usług przewozowych. W następnych latach 
nowelizowano je oraz wydawano kolejne przepisy prawne dostosowujące funkcjonowanie kolei 
do aktualnych wyzwań5. W efekcie stworzono kolejowy system prawny regulujący funkcjonowanie 
w Unii Europejskiej transportu kolejowego. Określono w nim procedury uzyskiwania licencji przez 
przedsiębiorców na prowadzenie kolejowej działalności przewozowej, ramy prawne wykonywania 
zawodu maszynisty, zasady udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom, w tym przy-
dzielania tras w oparciu o rozkład jazdy, zasady pobierania opłat i ustalania ich wysokości z tytułu 
użytkowania infrastruktury kolejowej. Ponadto Państwa Członkowskie zobowiązano do powołania 
krajowych, kolejowych organów regulacyjnych (w Polsce jest nim Urząd Transportu Kolejowego) 
oraz krajowej władzy bezpieczeństwa ruchu kolejowego (w Polsce jest to Państwowa Komisja 
Badania Wypadków Kolejowych).

W przeważającej mierze powyższą materię uregulowano dyrektywami, które na mocy prawa 
unijnego państwa członkowskie moją obowiązek implementować do własnych systemów praw-
nych w określonym terminie. 

Nad prawidłowym stosowaniem prawa Unii Europejskiej czuwa Komisja Europejska posia-
dająca szereg kompetencji kontrolnych w stosunku do państw członkowskich. Na mocy art. 258 
TFUE6 w przypadku uznania, że państwo członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań określonych 
w Traktatach, Komisja wszczyna postępowanie przedprocesowe w ramach którego „państwo ma 
możliwość udzielenia odpowiedzi na stawiane mu zarzuty. Jeśli postępowanie to nie doprowadzi 
do zaakceptowanego przez Komisję wyjaśnienia państwa, bądź zaprzestania wskazanego naru-
szenia, może wówczas zostać wniesiona do Trybunału właściwa skarga z wnioskiem o stwierdze-
nie naruszenia prawa Unii. (...) Trybunał, stwierdzając naruszenie, nie może zastosować wobec 
państwa jakichkolwiek sankcji. Takowe mogą być nałożone w konsekwencji orzeczenia w kolej-
nym postępowaniu o uporczywe naruszanie prawa Unii. Skargę, w przypadku niezastosowania 
sie do wcześniejszego orzeczenia Trybunału, wnosi Komisja. Trybunał potwierdzając to, może 
nałożyć na państwo karę w postaci ryczałtu (stawka za jednostkę czasu do momentu usunięcia 
naruszenia) lub karę pieniężną (stałą kwotę do zapłaty)7.
1.  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmiany dyrektywy 95/18/WE w spra-

wie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, a także dyrektywy 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 
kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa, Dz. Urz. UE L. 2004.164, s. 44.

2.  Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego syste-
mu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, Dz. Urz. UE 
L. 2004.164, s. 114.

3.  Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającą dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz. Urz. 
UE L. 2004.164, s. 164.

4.  Rozporządzenie 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. Urz. UE L. 
2004.164 s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 214). 

Trzeci pakiet kolejowy stanowiły regulacje przyjęte w 2007 roku:
1.  Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju 

kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej. Weszła w życie w dniu publikacji, obowiązuje wszystkie kraje członkowskie od 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L. 2007.315, s. 44.

2.  Rozporządzenie 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kole-
jowym. Obowiązuje wszystkie kraje członkowskie od 3 grudnia 2009 r. W myśl jego postanowień państwo członkowskie może przyznać zwolnienie ze 
stosowania przepisów rozporządzenia na okres nieprzekraczający pięciu lat, który może zostać dwukrotnie przedłużony, za każdym razem na okres 
nieprzekraczający pięciu lat, w odniesieniu do krajowych kolejowych połączeń pasażerskich, Dz. Urz. UE L. 2007.315, s. 14.

3.  Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. Weszła w życie w dniu publikacji, czas wdrożenia do 4 grudnia 2009 r., obowiązuje 
wszystkie kraje członkowskie, Dz. Urz. UE L. 2007.315, s. 51.

5 M.in. decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeu-
ropejskiej sieci transportowej, Dz.Urz. UE L. 2010.204, s. 1 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L. 2012.343, s. 32.
6 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. 2004, Nr 90, s. 864/2.
7 M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System	instytucjonalny	Unii	Europejskiej	po	traktacie	z	Lizbony.	Aspekty	polityczne	i	prawne, Difin S.A., 
Warszawa 2012, s. 350–351.
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W roku 2013 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął 10 skarg Komisji 
Europejskiej przeciwko 10 państwom Unii Europejskiej8 o uchybienia zobowiązaniom traktatowym 
określonym w dyrektywach pierwszego pakietu kolejowego, szczególnie dyrektywy Rady 91/440/
EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych9, zmienionej dyrektywą 
Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r.10 (zwanej dalej dyrektywą 91/440) oraz dyrekty-
wy 2001/14/WE11, zmienionej dyrektywą 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. (zwanej dalej dyrektywą 2001/14)12.

Spośród powyższych orzeczeń na omówienie zasługuje wyrok Trybunału w sprawie Komisja 
Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec z uwagi na ustalenie przez Trybunał 
Sprawiedliwości kryteriów jakie muszą spełniać dokumenty Komisji, których treść ma być transpo-
nowana do krajowych porządków prawnych oraz ze względu na opinie Rzecznika Generalnego, 
których treść istotnie wpłynęła na orzecznictwo Trybunału. 

Skargę Komisji, skierowaną przeciwko Republice Federalnej Niemiec (RFN), Trybunał rozpa-
trzył w dniu 28 lutego 2013 roku. Komisja w pierwszym z czterech zarzutów obwiniła RFN o brak 
niezależności zarządcy infrastruktury kolejowej (DB Netz – Niemiecka	Sieć	Kolejowa) z uwagi na 
jego przynależność do holdingu DB AG (Deutsche Bahn AG – spółka akcyjna Kolej	Niemiecka) 
w skład którego wchodzą również przedsiębiorstwa transportu kolejowego. 

W ocenie Trybunału DB Netz jest włączona, jako zarządca niemieckiej infrastruktury kolejo-
wej, w strukturę przedsiębiorstwa DB AG, które jako holding nadzoruje również przedsiębiorstwa 
transportowe. Dla wykonywania funkcji pobierania opłat z tytułu użytkowania infrastruktury przez 
przewoźników kolejowych wymagana jest niezależność DB Netz od DB AG pod względem praw-
nym, organizacyjnym i decyzyjnym. W tym względzie Trybunał nie podważył, że DB Netz dyspo-
nuje osobowością prawną odrębną od osobowości DB AG oraz własnymi organami i odrębnymi 
środkami od DB AG. Ponadto zwrócił uwagę na dokonaną przez Komisję, na mocy załącznika V, 
ocenę niezależności DB Netz pod względem podejmowania decyzji jako zarządcy infrastruktury. 
Powyższy załącznik, jest dokumentem roboczym służb Komisji, który dołączono do sprawozdania 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie realizacji pierwszego pakietu kolejo-
wego13. Na jego mocy niezależność zarządcy infrastruktury powinna być umocowana w krajo-
wych przepisach prawnych lub przynajmniej w postanowieniach umownych. Ponadto powinien 
występować zakaz łączenia funkcji między organami zarządzającymi różnych spółek holdingu 
oraz okresy karencji, w przypadku przejścia członków kierownictwa między jednostką zarządcy 
infrastruktury a każdą inną jednostką holdingu, a także powinny zostać ustanowione zasady kon-
troli odwoływania i powoływania członków kadry kierowniczej zarządcy infrastruktury kolejowej 
przez niezależny organ.

 8 Węgry (28. 02.2013 r.), Hiszpania (28.02.2013 r.), Austria (28.02.2013 r.), Niemcy (28.02.2013 r.), Francja (18.04.2013 r.), Polska (30.05.2013 r.), 
Luksemburg (11.07.2013 r.), Czechy (11.07.2013 r.), Słowenia (11.07.2013 r.), Włochy (02. 10.2013 r.).
 9 Dz. Urz. WE L 1991.237, s. 25.
10 Dz. Urz. UE L 2006.363, s. 344.
11 Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 
i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, Dz. Urz. WE L 2001.75, s. 29.
12 Dz. Urz. UE L 2007.315, s. 44.
13 COM(2006) 189.
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Według Trybunału omówiony wyżej załącznik V nie posiada mocy prawnie wiążącej. Nie zo-
stał on bowiem opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz został podany do 
publicznej wiadomości pięć lat po wejściu w życie dyrektywy 2001/14, czyli trzy lata po upływie 
terminu do dokonania jej transpozycji. Tym samym w chwili transpozycji dyrektyw 91/440 i 2001/14 
kryteria wymienione w tym załączniku nie istniały. Ponadto, i to niezależnie od tej czasowej roz-
bieżności, załącznik ten oraz znajdujące się tam kryteria nie zostały włączone ani w tekst dyrek-
tywy 91/440, ani w tekst dyrektywy 2001/14, ani też w żaden inny akt prawny. Z tego względu, 
zdaniem Trybunału, nie można zarzucać państwu członkowskiemu braku włączenia tych kryte-
riów w przepisach prawnych lub administracyjnych transponujących dyrektywy 91/440 i 2001/14. 
W związku z powyższym Trybunał uznał, że brak transpozycji do prawa niemieckiego kryteriów 
wynikających z załącznika V, nie może prowadzić do wniosku co do braku niezależności decyzyjnej 
DB Netz, jako zarządcy infrastruktury, w stosunku do DB AG. Równocześnie zwrócił uwagę, że 
w ramach postępowania w sprawie o uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego na mocy 
art. 258 TFUE, ciężar dowiedzenia zarzucanego uchybienia spoczywa na Komisji. W związku 
z powyższym, powinna ona przedstawić Trybunałowi dowody niezbędne do ustalenia istnienia 
tego uchybienia, nie mogąc przy tym opierać się na jakimkolwiek domniemaniu14. Tymczasem 
Komisja nie przedstawiła żadnego konkretnego dowodu świadczącego tym, że DB Netz nie jest 
niezależna od DB AG z punktu widzenia sposobów podejmowania decyzji. 

Podobne zastrzeżenia (jak zarzut pierwszy przeciwko RFN) Komisja wniosła w stosunku do 
Rzeczpospolitej Polskiej. W skardze do Trybunału Sprawiedliwości zarzuciła nie podejmowanie 
koniecznych środków zapewniających zarządcy infrastruktury kolejowej niezależność od przed-
siębiorstw świadczących kolejowe usługi transportowe a tym samym naruszenie art. 6 ust. 3 dy-
rektywy 91/440, a także art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/1415.

W postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi, w dniu 9 października 2009 roku, Komisja 
skierowała do Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnioną opinię w której zarzuciła brak podjęcia nie-
zbędnych środków zapewnianiających niezależność zarządcy infrastruktury kolejowej względem 
przewoźników kolejowych, określając równocześnie dwumiesięczny termin usunięcia nieprawid-
łowości. Powołała się przy tym na załącznik V do swojego sprawozdania z dnia 3 maja 2006 r. 
W odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się 
do ustanowienia przepisów krajowych zakazujących zasiadania w Zarządzie PLK SA osób bę-
dących jednocześnie członkami Zarządu PKP SA i spółek Grupy PKP, przygotowania przepisów 
uniemożliwiających członkom zarządu PLK SA zajmowania wyższych stanowisk w PKP SA i in-
nych spółkach Grupy PKP przez odpowiednio długi okres po zakończeniu pracy w PLK SA oraz 
zapewnienia ograniczonego kontaktu z PKP SA i innymi spółkami Grupy PKP, poza oficjalnymi 
kontaktami związanymi z wykonywaniem podstawowych funkcji16.

W następstwie powyższej deklaracji, w dniu 10 czerwca 2011 roku znowelizowano ustawę 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje 

14 zob. w szczególności wyroki Trybunału: z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie C-494/01 Komisja przeciwko Irlandii, Zb. Orz. 2005 r. str. I-03331, pkt 41, 
z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-335/07 Komisja przeciwko Finlandii, Zb. Orz. 2009 r. str. I-09459, pkt 46 i z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie 
C-390/07 Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 43.
15 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Pierwsza Izba) Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2013 r., 
Sprawa C-512/10, LexisNexis nr 6527281, www.curia.europa.eu.
16 Druk sejmowy 4166, Uzasadnienie do Ustawy z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe”, Dz. U. z 2011 r. Nr 168, poz. 1002.
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Państwowe”17 uwzględniając zobowiązania rządowe a Komisja Europejska w dniu 12 kwietnia 
2013 r. wycofała, w postępowaniu przed Trybunałem, zarzut podniesiony w skardze.

W zarzucie drugim Komisja obwiniła RFN o nieuchwalenie przepisów określających czy nale-
ży stosować zasadę kosztu bezpośredniego przewidzianą w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14 albo 
zasadę kosztu całkowitego, o której mowa w art. 8 ust. 1 tej dyrektywy oraz warunków, w których 
należy zastosować jedną z tych zasad. 

W ocenie Trybunału art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/14 ustanawia podział kompetencji mię-
dzy państwami członkowskimi a zarządcą infrastruktury w kwestii systemu opłat. Do państw 
członkowskich należy ustalenie zasad pobierania opłat, natomiast samo określanie ich wyso-
kości i pobieranie opłat ma spoczywać na zarządcy infrastruktury. Rzecznik generalny w pkt 78 
wydanej opinii uznał, że państwo może dokonać całkowitego odzyskania kosztów generowa-
nych przez infrastrukturę w drodze podwyżek, jeżeli rynek na to pozwala i jeżeli działanie to nie 
wyklucza użytkowania infrastruktury przez segmenty rynku, które mogą przynajmniej pokryć 
koszty bezpośrednio wynikające z wykonywania przejazdów pociągami, powiększone o stopę 
rentowności. Ponadto w pkt 77 opinii stwierdził, że opłata minimalna za korzystanie z infrastruk-
tury powinna odpowiadać kosztom, które wynikają bezpośrednio z eksploatacji infrastruktury, 
natomiast poziom maksymalny powinny stanowić całkowite koszty poniesione przez zarządcę  
infrastruktury.

Zdaniem Trybunału przepis krajowy RFN (art. 14 ust. 4 Allgemeinen Eisenbahngesetzes) po-
zwala na odzyskanie całości powstałych kosztów i pozostawia zarządcy infrastruktury możliwość ich 
rozróżnienia w zależności od tego, czy chodzi o usługi dalekobieżnego przewozu pasażerskiego, 
przewozu pasażerskiego na krótkich trasach czy transportu towarowego a także w zależności od 
rodzaju usług transportowych. Równocześnie stwierdził, powołując się na pkt 85 opinii rzecznika 
generalnego, że dyrektywa 2001/14 nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku uchwalenia 
bardziej szczegółowych zasad pobierania opłat. W związku z powyższym uznał, że Republika 
Federalna Niemiec nie ma obowiązku nakładania na zarządcę infrastruktury wymogu ustalania 
zdolności segmentów rynku do poniesienia ewentualnego podwyższenia kosztów.

W zarzucie trzecim Komisja podniosła brak transpozycji art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/14 do 
prawa niemieckiego, uznając, że żaden z mechanizmów wymienionych przez rząd niemiecki nie 
zachęca zarządcy infrastruktury do ograniczania kosztów związanych z obsługą infrastruktury lub 
redukcji poziomu opłat za dostęp. 

W ocenie Trybunału, Komisja i Republika Federalna Niemiec nie są zgodne w kwestii, czy 
względem zarządcy infrastruktury należy przewidzieć zarówno środki zachęcające do obniżenia 
kosztów zapewniania infrastruktury, jak również – i to niezależnie od tych pierwszych – środki 
zachęcające do obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury. Jego zdaniem, zgodnie z art. 6 ust. 1 
dyrektywy 2001/14 państwa członkowskie mają ustalić odpowiednie warunki zapewniające zesta-
wieniom rachunkowym zarządcy infrastruktury bilansowanie z jednej strony dochodów z opłat za 
infrastrukturę, nadwyżek z innych rodzajów działalności handlowej oraz finansowania Państwa, 
a z drugiej strony wydatki na infrastrukturę. Na podstawie art. 6 ust. 2 powyższej dyrektywy za-
rządcy infrastruktury mają mieć stwarzane zachęty do zmniejszania kosztów zapewniania infra-
struktury i wielkości opłat za dostęp. Obowiązek ten może być zrealizowany w drodze wieloletniej 

17 Dz.U. 2011 nr 168, poz. 1002.
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umowy zawartej między kompetentnym organem państwa a zarządcą infrastruktury w ramach 
której powinno być zapewnione finansowanie infrastruktury kolejowej ze strony Państwa albo 
w drodze ustalenia stosownych środków administracyjnych z odpowiednimi upoważnieniami. 
Pozostaje zatem w swobodnej gestii państw członkowskich realizacja środków zachęty w ramach 
wieloletniej umowy lub w drodze przepisów administracyjnych.

Według Trybunału, w niniejszej sprawie zawarto między państwem niemieckim, DB AG 
i przedsiębiorstwami infrastruktury kolejowej tej spółki Umowę o świadczenie usług i finansowa-
nie (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung – LuFV). Ustanowiono w niej mechanizm zachęt 
oraz wymogi jakościowe zapewniające poprawę jakości infrastruktury kolejowej. Państwo fe-
deralne ograniczyło w niej dotacje do inwestycji do kwoty 2,5 mld EUR rocznie oraz powierzyło 
zarządcy infrastruktury obowiązek przestrzegania stałego standardu jakości, obniżania kosztów 
oraz posiadania własnych środków finansowych na konserwację torów kolejowych. Tym samym 
RFN spełniło obowiązek stwarzania zarządcom infrastruktury zachęt do zmniejszenia kosztów 
i efektywnego zarządzania infrastrukturą

W ostatnim zarzucie Komisja stwierdziła uchybienie RFN zobowiązaniom wynikającym z art. 10 
ust. 7 dyrektywy 91/440 i z art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 polegające na braku ustanowienia 
dla organu kontrolnego – niezależnie od zażaleń lub konkretnego podejrzenia naruszenia okre-
ślonych dyrektyw – uprawnień do przesłuchania przedsiębiorstw kolejowych i nakładania na nie 
sankcji. Zdaniem Trybunału art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 nie wymaga, aby organ kontrolny 
posiadał kompetencje w zakresie uzyskiwania informacji w przypadku braku szczególnych powo-
dów lub jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia naruszenia. Równocześnie, dokonując wykładni 
powyższych przepisów stwierdził, że kompetencje organu kontrolnego w zakresie podejmowania 
decyzji z urzędu w sprawie podjęcia właściwych środków w celu skorygowania niepożądanego 
rozwoju sytuacji na rynkach usług kolejowych należy interpretować w tym sensie, że organ ten 
może podejmować działania niezależnie od jakichkolwiek skarg na podstawie uzyskanych infor-
macji, w szczególności w ramach podejrzenia popełnienia konkretnego naruszenia, a nie w tym 
znaczeniu, że jest uprawniony do wszczęcia własnego dochodzenia i zmuszenia danych przed-
siębiorstw do udzielenia odpowiedzi w jego ramach.

Na podstawie powyższych ocen Trybunał w wydanym wyroku postanowił w całości oddalić 
skargę Komisji przeciwko Republice Federalnej Niemiec18.

Na uwagę w powyższym orzeczeniu zasługuje wyrażona opinia Trybunału Sprawiedliwości 
w kwestii transpozycji dokumentów roboczych służb Komisji Europejskiej do krajowych porządków 
prawnych. Brak transpozycji treści takiego dokumentu stanowił podstawę skierowania zarzutu 
przez Komisję Europejską przeciwko RFN i Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Należy zatem 
rozstrzygnąć czy powyższy dokument można uznać za normatywny akt prawny Unii Europejskiej. 
Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej zaliczono w art. 288 TFUE 
rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Pierwsze trzy posiadają charakter usta-
wodawczy. Natomiast „zalecenia i opinie nie mają charakteru wiążącego” i choć „wymienione są 
obok siebie” to posiadają różne znaczenie. „Zalecenie postuluje bowiem podjęcie określonego 
działania przez adresata, opinia natomiast jest raczej aktem wyrażającym stanowisko wobec 

18 Wyrok Trybunału (pierwsza izba) 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C-556/10 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, niepubliko-
wany, LexisNexis nr 5027951, www.curia.europa.eu.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 1(4)

Andrzej Gola            Kontrola wdrażania dyrektyw kolejowych do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej…131

danego stanu faktycznego w konkretnej sprawie objętej zakresem Traktatów lub też ocenę te-
goż stanu”. Poza wyżej wymienionymi aktami prawnymi w obrocie prawnym Unii Europejskiej 
funkcjonują „także inne akty” nie wymienione w art. 288 TFUE, określane mianem aktów niena-
zwanych lub aktami sui generis19. Zalicza się do nich regulaminy, programy ogólne, porozumie-
nia między instytucjami Unii, rezolucje Rady, komunikaty Komisji, deklaracje, akty regulacyjne20 
oraz wytyczne Komisji. Razem z zaleceniami i opiniami „określane są łącznie jako unijne prawo  
miękkie soft law”21. 

W katalogu aktów sui generis nie wymienia się sprawozdań Komisji jak i załączników do 
nich oraz innych podobnych dokumentów. Ponadto Trybunał w ocenie pierwszego zarzutu 
Komisji, omawiając załącznik V do sprawozdania Komisji (kwestionowany dokument), nie użył 
w stosunku do niego określenia akt prawny. Należy zatem uznać, że powyższe dokumenty jak 
i inne, o podobnym charakterze nie należy traktować jako aktów prawnych Unii Europejskiej. 
Aby powstał wymóg ich transpozycji do systemów prawnych państw członkowskich muszą być 
spełnione określone przez Trybunał obligatoryjne warunki a więc publikacja takich dokumentów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, podanie do publicznej wiadomości ich treści w ter-
minie wyznaczającym granicę czasową transpozycji lub włączenie ich treści w tekst właściwych  
aktów normatywnych. 

Nie oznacza to jednak, że państwa członkowskie według własnego uznania nie mogą trans-
ponować do własnych systemów prawnych treści takich dokumentów. Przykładem może być 
jest stanowisko Polski, która dokonała transpozycji kryteriów ujętych w załączniku V do ustawy 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje 
Państwowe” zgodnie z zaleceniami Komisji.

W omawianym procesie istotny wpływ na wyrok Trybunału Sprawiedliwości wywarły opi-
nie formułowane przez Rzecznika Generalnego, szczególnie na odrzucenie przez Trybunał 
Sprawiedliwości drugiego zarzutu Komisji. Tym samym została potwierdzona jego niezależność 
oraz rola wspomagająca Trybunał a jego merytoryczne opinie można uznać, z uwagi na bezpo-
średnie odwołanie się składu sędziowskiego do nich w przypadku zarzutu drugiego), za źródło 
wyroku22.

Proces dostosowywania krajowych przepisów kolejowych do wymagań stawianych przez 
unijne akty prawne państwom członkowskim jest działaniem skomplikowanym, powodującym 
liczne problemy legislacyjne. Wpływ na to mają przede wszystkim: niejasna treść transponowa-
nych dyrektyw (wymagająca dodatkowej wykładni Trybunału lub opinii Rzecznika Generalnego), 
swoboda ich interpretacji przez poszczególne państwa członkowskie oraz narzucanie państwom 
członkowskim przez Komisję Europejską transpozycji własnych dokumentów nie stanowiących 
źródeł prawa unijnego. Państwa członkowskie muszą zatem, każde we własnym zakresie, prze-
analizować wydany wyrok w kontekście dokonanych przez Trybunał ocen zarzutów. Przede 
wszystkim powinny zwrócić uwagę na stwierdzenie Trybunału, iż ciężar dowiedzenia naruszenia 
zobowiązań traktatowych przez państwo członkowskie spoczywa na Komisji, która ma obowiązek 
19 Źródła prawa Unii Europejskiej pod red. J. Barcza, System	prawa	Unii	Europejskiej, Tom. IV, Instytut Wydawniczy, Warszawa 2012, s. 23, 35–37.
20 Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy pod red. A. Wróbla, Tom I, Lex a Wolters Kluwer business, Warszwa 2010, s. 80.
21 Źródła prawa Unii Europejskiej pod red. J. Barcza, System prawa Unii Europejskiej, Tom. IV, Instytut Wydawniczy, Warszawa 2012, s. 37.
22 M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System	instytucjonalny	Unii	Europejskiej	po	traktacie	z	Lizbony, Difin S.A., Warszawa 2012, s. 339, 
[w:] L.N. Brown, T. Kennedy, The	Court	of	Justice	of	the	European	Communities, London 2000, s. 70; T.T. Koncewicz, Wprowadzenie, [w:] Trybunał	
Sprawiedliwości	i	Sąd	Pierwszej	Instancji	Wspólnot	Europejskich,	Warszawa 2003, s. 52.
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przedstawiać Trybunałowi niezbędne dowody potwierdzające istnienie tego stanu. Nie może jed-
nocześnie opierać się na jakimkolwiek domniemaniu, a za takie uznał Trybunał powoływanie się 
Komisji na kryteria ujęte w dokumencie roboczym służb Komisji.

Reasumując można stwierdzić, że przy implementacji unijnych aktów prawnych państwa 
członkowskie powinny brać pod uwagę normy prawne ujęte w źródłach prawa Unii Europejskiej, 
natomiast treść dokumentów służb Komisji powinna być traktowana jako niezobowiązująca i fa-
kultatywna, która może ale nie musi być transponowana krajowych do systemów prawnych. 
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Półtora	roku	w	niepewności,	 
czyli	Komisja	daje	szansę	Deutsche	Bahn.

Postępowania COMP/AT.39678, AT.39731,  
AT.39915 – Deutsche	Bahn	I/II/III

I.	Rok	pierwszy,	a	w	zasadzie	dwa	pierwsze	lata
W tytule niniejszego opracowania nie bez powodu mowa jest o półtorarocznym okresie 

niepewności (niepewności Grupy Deutsche Bahn; dalej: Grupa DB). Postępowania Komisji z za-
kresu ochrony konkurencji nr AT.39678, AT.39731, AT.39915 zostały wszczęte przeciwko Grupie 
DB (Deutsche Bahn AG, niemieckiemu operatorowi zasiedziałemu linii kolejowych oraz spółkom 
zależnym DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG i DB Schenker Rail 
Deutschland AG) 13 czerwca 2012 r. na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 
z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 
Traktatu1. Dotyczyły one potencjalnego zawężania marży (sztucznego zaniżania marży, nożyc 
cenowych, ang. margin squeeze) przez Grupę DB. Postępowania te zostały zakończone półtora 
roku i pięć dni później, 18 grudnia 2013 r. Grupa DB zdołała uzyskać decyzję zobowiązującą2, 
a tym samym nie nałożono na nią kary pieniężnej. 

Historia sprawy nożyc cenowych Grupy DB zaczęła się jednak ponad rok przed wszczęciem 
postępowań przez Komisję (i ponad 2,5 roku przed ich zakończeniem). Już w okresie od 29  marca 
2011 r. do 1 kwietnia 2011 r. urzędnicy Komisji w asyście pracowników Bundeskartellamt (niemie-
ckiego organu ochrony konkurencji) przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę w siedzibie Deutsche 
Bahn AG oraz jej niektórych spółek zależnych. Komisja podejrzewała bowiem, że Grupa DB mogła 
dopuścić się naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej (art. 102 TFUE). Komisja miała 
zastrzeżenia do tego, że system cenowy spółki DB Energie, jedynego dostawcy energii trakcyjnej 
(stosowanej do napędu lokomotyw elektrycznych) dla niemieckich przedsiębiorstw kolejowych, 
traktował w preferencyjny sposób zaopatrywane w energię trakcyjną przedsiębiorstwa transpor-
towe należące do Grupy DB3. 

Od wszczęcia postępowań (jak wskazano powyżej, 13 czerwca 2012 r.) minął prawie rok, 
zanim Komisja przyjęła wstępną ocenę (preliminary assessment) zgodnie z art. 9 ust. 1 rozpo-
rządzenia nr 1/2003. Miało to miejsce 6 czerwca 2013 r. Tego samego dnia Komisja powiadomiła 
Grupę DB o tej ocenie. Ocena była spójna z uzasadnieniem kontroli Grupy DB przeprowadzonej 
w 2011 r. Zastrzeżenia Komisji dotyczyły potencjalnego zawężania marży na rynkach świadcze-
nia usług kolejowego transportu towarów i kolejowego przewozu pasażerów na duże odległości 
w Niemczech poprzez system cen energii trakcyjnej stosowany przez Grupę DB, obejmujący również 
zniżki (których przewoźnicy kolejowi należący do Grupy DB korzystali w większym stopniu niż ich 
1 Dz. Urz. WE 2003 L 001/1.
2 Opublikowana w języku angielskim 26.06.2014 r. na: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39678/39678_2514_15.pdf (1.08.2014). 
Streszczenie decyzji Komisji z 18.12.2013 r., sprawa AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II (Dz. Urz. UE 2014 C 86/4).
3 Zob. MEMO/11/208 z 31.03.2011 r. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39678/39678_2315_3.pdf (01.08.2014). 
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konkurenci)4. Komisja ustaliła, że spółka DB Energie, należąca do zintegrowanej pionowo Grupy 
DB, ma pozycję dominującą na rynku dostaw energii trakcyjnej dla przedsiębiorstw kolejowych 
w Niemczech (jako jedyny jej dostawca)5. Komisja wskazała, że zawężenie marży może mieć 
miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo sprzedaje produkt lub usługę na 
rynku wyższego szczebla, na którym ma ono pozycję dominującą, przedsiębiorstwom, z którymi 
konkuruje ono na rynku niższego szczebla, dla których ten produkt lub ta usługa stanowi niezbędny 
surowiec6. Komisja wstępnie stwierdziła, że praktyki Grupy DB wywołały prawdopodobnie skutek 
antykonkurencyjny w postaci zamknięcia dostępu do rynku7. 

II.	Negocjowanie	zobowiązań
W odpowiedzi na wstępną ocenę Komisji, Grupa DB, choć nie zgodziła się z oceną Komisji, 

to 23 lipca 2013 r. przedstawiła wstępną propozycję zobowiązań8 zgodnie z art. 9 rozporządze-
nia nr 1/2003. Komisja, na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003, 15 sierpnia 2013 r. 
opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE zawiadomienie, w którym streszczono sprawę i zapro-
ponowane zobowiązania oraz wezwano zainteresowane osoby trzecie do przedstawienia uwag 
w terminie miesiąca od daty publikacji zawiadomienia (tzw. test rynkowy)9. 

Komisja otrzymała uwagi od 13 zainteresowanych osób trzecich, w tym od konkurentów 
Grupy DB, od dostawców energii elektrycznej oraz od niemieckiego organu regulacyjnego 
(Bundesnetzagentur)10. Po zapoznaniu się z tymi uwagami, Grupa DB 21 listopada 2013 r. przed-
stawiła zmienioną propozycję zobowiązań. Główne elementy tych zobowiązań przewidywały, że11:
1) 1 lipca 2014 r. DB Energie wprowadzi nowy system cenowy, w którym ceny dostaw energii 

trakcyjnej i opłaty za dostęp do sieci będą naliczane odrębnie, przy czym te ostatnie w wy-
sokości zatwierdzonej przez właściwy niemiecki organ regulacyjny (Bundesnetzagentur); od 
tego samego dnia DB Energie zapewni dostęp do swojej sieci energii trakcyjnej dostawcom 
energii będącym stronami trzecimi, tak by mogli oni w konkurencji z DB Energie sprzedawać 
energię trakcyjną przedsiębiorstwom kolejowym;

2) w tym nowym systemie DB Energie będzie pobierać taką samą cenę za energię elektryczną 
od wszystkich przedsiębiorstw kolejowych i nie będzie stosować zniżek uzależnionych od 
kupowanych ilości lub czasu trwania umowy;

3) DB Energie zapłaci działającym w Niemczech przedsiębiorstwom kolejowym nienależącym 
do Grupy DB jednorazową kwotę w wysokości 4% wartości wystawionej im faktury rocznej 
za energię trakcyjną w odniesieniu do okresu jednego roku przed wejściem w życie nowego 
systemu cen;

4) DB będzie przedkładać Komisji każdego roku dane niezbędne do dokonania oceny czy 
poziom cen pobieranych przez Grupę DB za energię trakcyjną i usługi transportowe może 

 4 Pkt 2 decyzji.
 5 Pkt 36–40, 48 decyzji. 
 6 Pkt 42 – 47 decyzji.
 7 Pkt 55 – 63 decyzji.
 8 Opublikowane w języku angielskim na: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39678/39678_2136_5.pdf (01.08.2014). Tylko ich 
niemiecka wersja jest wersją autentyczna.
 9 Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 
Deutsche Bahn II i AT.39915 Deutsche Bahn III, Dz. Urz. UE 2013 C 237/5. 
10 Pkt 71–80 decyzji.
11 Pkt 81 decyzji.
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prowadzić do zawężania marży; DB Energie będzie też z wyprzedzeniem powiadamiać 
Komisję o wszelkich zmianach stosowanych cen energii elektrycznej;

5) zobowiązania będą obowiązywać przez 5 lat od dnia powiadomienia o decyzji Komisji lub do 
momentu, w którym 25% energii trakcyjnej nabywanej przez konkurentów Grupy DB będzie 
pochodzić od dostawców energii będących stronami trzecimi;

6) DB powoła powiernika w celu monitorowania wypełniania swoich zobowiązań.
Komisja uznała zmienione zobowiązania za wystarczające i proporcjonalne12. Komisja m.in. 

stwierdziła, że wejście na rynek dostaw energii trakcyjnej przez dostawców nienależących do 
Grupy DB ograniczy swobodę ustalania cen przez DB Energie i zniesie ryzyko zawężenia marży. 

III.	Happy end?
W dniu 12 grudnia 2013 r. przeprowadzono konsultacje z Komitetem Doradczym ds. Praktyk 

Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących, który wydał pozytywną opinię13. Następnie, 
13 grudnia 2013 r., a więc dokładnie półtora roku po wszczęciu postępowań Komisji, urzędnik 
przeprowadzający spotkanie wyjaśniające (hearing	officer), Wouter Wils, sporządził sprawozdanie 
końcowe w sprawach Deutsche Bahn I (AT.39678) i Deutsche Bahn II (AT.39731)14. Stwierdził, że 
nie otrzymał od żadnej ze stron wniosków ani skarg dotyczących postępowania prowadzonego 
w sprawie. Uznał, że w sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych 
wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu15. 

Grupa DB 17 grudnia 2013 r. przedstawiła Komisji podpisaną wersję ostatecznych zobowią-
zań16. W sprawach Deutsche Bahn I (AT.39678) i Deutsche Bahn II (AT.39731) Komisja decyzją 
z 18 grudnia 2013 r. nadała zobowiązaniom przedłożonym przez DB charakter prawnie wiążący. 
Ze względu na to nie ma już podstaw do podejmowania przez Komisję działań. Z kolei postępo-
wanie w sprawie Deutsche Bahn III (AT.39915) zostało umorzone17.

Jako powiernik monitorujący wypełnianie zobowiązań Grupy DB (i raportujący do Komisji) 
został powołany Thomas Hoehn z CompetitionRx Ltd z siedzibą w Londynie. Komisja 19 lutego 
2014 r. zatwierdziła dokonany wybór18. Spółkom Grupy DB pozostaje wykonanie decyzji zobo-
wiązującej, a Komisji – wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec spółek w przypadku, gdyby 
nie wywiązywały się z przyjętych na siebie zobowiązań. 

Dr	hab.	Anna	Piszcz
Adiunkt, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa,
Uniwersytet w Białymstoku; członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK; 
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl

12 Pkt 82–102 decyzji.
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.086.01.0002.01.ENG (1.08.2014).
14 Dz. Urz. UE 2014 C 86/3.
15 Pkt 6 sprawozdania końcowego.
16 W języku niemieckim opublikowane na: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39678/39678_2354_3.pdf (1.08.2014).
17 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39915/39915_457_4.pdf (1.08.2014).
18 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39678/39678_2412_6.pdf (1.08.2014).
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Zakres	obowiązków	informacyjnych	przewoźników	
kolejowych	dotyczących	usług	świadczonych	w	pociągu	
oraz	możliwości	przesiadek	na	poszczególnych	stacjach	

na	trasie	pociągu
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 2014 r.  

(II GSK 2119/12)

 1.	 	Okoliczność,	że	w	pociągu	istnieje	możliwość	wsiadania	i	wysiadania	na	stacjach	
na	terytorium	Polski	nie	zmienia	charakteru	tego	przewozu	na	obszarze	Polski,	
zgodnie	z	art.	46	ust.	1	pkt	7	ustawy	z	16	grudnia	2010	r.	o	publicznym	transporcie	
zbiorowym	(dalej:	uptz).	Przepis	art.	46	ust.	1	ustawy	wprowadza	zasady	dotyczące	
funkcjonowania	publicznego	transportu,	a	wśród	nich,	że	w	międzynarodowych	
przewozach	pasażerskich	w	transporcie	kolejowym	podróż	może	się	rozpocząć	
i	zakończyć	na	terytorium	RP.	Ustawa	ta	na	mocy	art.	1	ust.	1	ma	zastosowanie	
m.in.	do	organizacji	i	funkcjonowania	regularnego	przewozu	osób	w	publicznym	
transporcie	zbiorowym	realizowanego	na	terytorium	RP	oraz	w	strefie	transgra-
nicznej,	w	transporcie	kolejowym.

 2.	  Wykładnia	językowa	oraz	celowościowa	art.	8	ust.	2	rozporządzenia	nr	1371/2007	
nakazuje	przyjąć,	że	informacje	wymienione	w	części	II	załącznika	II	do	tego	rozpo-
rządzenia	powinny	być	dostarczone	pasażerowi	już	od	początku	podróży.	Forma	
dostarczenia	informacji	pozostawiona	jest	wyborowi	przewoźnika.

 3.	  Okoliczność,	że	na	przejazd	danym	odcinkiem	nie	były	kupowane	bilety	nie	może	
przesądzać	o	wyłączeniu	stosowania	art.	8	ust.	2	rozporządzenia	nr	1371/2007,	
gdyż	obowiązek	dostarczania	informacji	wymienionych	w	części	II	załącznika	II	do	
tego	aktu	odnosi	się	do	całego	przejazdu	pociągu.

 4.  Przy	dokonywaniu	wykładni	przepisów	prawa	UE,	takich	jak	rozpatrywane	w	spra-
wie,	należy	uwzględnić	nie	tylko	ich	brzmienie,	lecz	także	ich	kontekst	oraz	cele	
regulacji,	której	część	stanowią.

Decyzją z 20 grudnia 2011 r., znak TRMP-52-15.7/MM/11, po przeprowadzeniu 24 czerwca 
2011 r. kontroli pociągów międzynarodowych relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf. nr 44 i 42 
należących do przedsiębiorstwa kolejowego PKP Intercity S.A. (dalej: PKP Intercity), Prezes UTK 
stwierdził naruszenie przez przedsiębiorstwo kolejowe PKP Intercity art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiąz-
ków pasażerów w ruchu kolejowym1 (dalej: rozporządzenie 1371/2007) poprzez niedostarczenie 
pasażerom w trakcie podróży pociągiem EuroCity nr 44 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf 
na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, informacji o usługach świadczonych 

1 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejo-
wym (Dz. Urz. UE 2007 L Nr 315/14).
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w tym pociągu, tj. o usługach gastronomicznych dostępnych w wagonie restauracyjnym (dalej: 
„Decyzja”). 

Na mocy Decyzji PKP Intercity zostało zobowiązane do usunięcia nieprawidłowości poprzez 
zapewnienie w pociągu EuroCity nr 44 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf. Począwszy od 
stacji początkowej, tj. od stacji Warszawa Wschodnia, planu podróży lub innego papierowego 
nośnika informacji zawierającego dane o dostępności wagonu restauracyjnego, składzie pociągu 
głównych środków przekazywania tych informacji. W uzasadnieniu Decyzji, Prezes UTK pod-
niósł, że przedsiębiorstwo kolejowe jest obowiązane nawet bez żądania pasażera dostarczyć mu 
informacje zawierające co najmniej dane określone w załączniku II część II do rozporządzenia 
1371/2007. Prezes UTK wskazał również, że chociaż przepis art. 8 rozporządzenia nr 1371/2007 
nie wskazuje sposobu, w jaki informacje te powinny być udzielone, to jednak przedsiębiorstwo 
kolejowe powinno zastosować takie środki przekazywania informacji, dzięki którym pasażer bę-
dzie miał łatwy dostęp do tych informacji bez konieczności wyrażania swojego żądania w celu 
ich uzyskania.

PKP Intercity wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednak decyzją z 16 kwietnia 2012 r. 
Prezes UTK utrzymał w mocy decyzję z 20 grudnia 2011 r. (dalej: Decyzja Ostateczna).

Od Decyzji Ostatecznej PKP Intercity wniosło do WSA w Warszawie skargę, zarzucając 
Prezesowi UTK przeprowadzenie kontroli wyłącznie w obrębie stacji położonych na obszarze 
aglomeracji warszawskiej, tj. na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. PKP 
Intercity wywodziło w skardze, że w przepisie art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007 nie chodzi 
o gwarancje praw pasażerów w trakcie całej podróży pociągiem, a więc od stacji początkowej 
aż do stacji końcowej, jak również, że obowiązek wynikający z rozporządzenia 1371/2007 PKP 
Intercity wypełnia, gdyż pełną informację pasażerowie uzyskują po wyjeździe ze stacji Warszawa 
Zachodnia.

WSA oddalił skargę PKP Intercity, nie znajdując podstaw do uwzględnienia podniesionych 
przez PKP Intercity zarzutów. Uzasadniając wyrok WSA w szczególności dał wyraz zasadności 
stanowiska Prezesa UTK, że zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007 przedsiębior-
stwa kolejowe dostarczają pasażerowi w trakcie podróży przynajmniej informacji wymienionych 
w załączniku II część II. Przepis art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 1371/2007 w przeciwieństwie do 
przepisu art. 8 ust. 1 tego aktu nie wskazuje, że informacje udzielane są pasażerowi na jego żą-
danie. Oznacza to, że przedsiębiorstwo kolejowe jest obowiązane nawet bez żądania pasażera 
dostarczyć informacje zawierające co najmniej dane określone w załączniku II część II do tego 
rozporządzenia. WSA dodatkowo wskazał, że przedsiębiorstwo kolejowe powinno zastosować 
takie środki przekazywania informacji, dzięki którym pasażer będzie miał łatwy dostęp do tych 
informacji bez konieczności wyrażania swojego żądania w celu ich uzyskania. WSA podniósł rów-
nież, że skoro żaden przepis rozporządzenia 1371/2007 nie określa, co należy rozumieć przez 
pojęcia: „w trakcie podróży” oraz w „trakcie przejazdu” to niezbędna jest wykładnia językowa, 
a ta wskazuje, że wyrażenie „w trakcie czegoś” oznacza „w ciągu, w czasie trwania czegoś”. Taki 
wywód nie uzasadnia więc tezy PKP Intercity o tym, że pasażerowi informacje można przekazać 
w dowolnym, dogodnym dla przedsiębiorstwa kolejowego punkcie przejazdu. Informacja w za-
kresie, jak to przewiduje cytowane rozporządzenie, ma być od początku przejazdu dostępna dla 
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pasażera bez żądania i to pasażer zdecyduje, czy i kiedy będzie nimi zainteresowany oraz czy 
i kiedy zapozna się z nimi.

Od wyroku WSA PKP Intercity wniosło do NSA skargę kasacyjną, opierając ją na naruszeniu 
prawa materialnego – art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 1371/2007 przez błędną jego wykładnię pole-
gającą na przyjęciu, że przedsiębiorstwo kolejowe zobowiązane jest do dostarczenia pasażerowi 
informacji określonych w załączniku II część II rozporządzenia 1371/2007 z chwilą rozpoczęcia 
podróży przez cały okres jej trwania, po wyruszeniu z każdej stacji. Podczas gdy prawidłowa wy-
kładnia przepisu „w trakcie podróży” powinna doprowadzić do interpretacji następującej pozwala-
jącej na konkluzję – „w ciągu trwania podróży”. Niejako w uzupełnieniu wywodu skargi kasacyjnej, 
na rozprawie 7 marca 2014 r. PKP Intercity podniosło argumentację przemawiającą za całkowitym 
wyłączeniem zastosowania w sprawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007.

W następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej, NSA oddalił ją. Uzasadniając wyrok, NSA 
podniósł, że w sprawie bezspornym jest, że kontrolowany pociąg EuroCity nr 44 relacji Warszawa 
Wschodnia – Berlin Hbf jest pociągiem międzynarodowym, czyli wykonującym międzynarodowe 
usługi pasażerskie, które w świetle definicji zawartej w art. 3 tiret piąte dyrektywy nr 91/440 należy 
rozumieć jako usługi pasażerskie, podczas świadczenia których pociąg przekracza co najmniej 
jedną granicę państwa członkowskiego i których głównym celem jest przewóz podróżnych pomię-
dzy stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich; pociąg może być łączony lub 
dzielony, a jego różne części mogą mieć inne stacje początkowe i docelowe pod warunkiem, że 
wszystkie wagony przejeżdżają przez co najmniej jedną granicę. Okoliczność, że w kontrolowanym 
pociągu EuroCity nr 44 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf istnieje możliwość wsiadania 
i wysiadania na stacjach na terytorium Polski nie zmienia charakteru tego przewozu na obszarze 
Polski, i jest to zgodnym z art. 46 ust. 1 pkt 7 uptz2. Przepis art. 46 ust. 1 uptz wprowadza za-
sady dotyczące funkcjonowania publicznego transportu, a wśród nich, że w międzynarodowych 
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym podróż może się rozpocząć i zakończyć na 
terytorium RP. Ustawa ta, na mocy art. 1 ust. 1, ma zastosowanie m.in. do organizacji i funkcjo-
nowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na 
terytorium RP oraz w strefie transgranicznej, w transporcie kolejowym. Z tego też względu, NSA 
odrzucił argumentację PKP Intercity i przyjął, że art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 1371/2007 miał 
zastosowanie podczas kontroli pociągu EuroCity nr 44. Ponadto, NSA uznał, że zaprezentowana 
przez WSA wykładnia art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007 jest zgodna ze stanowiskiem TSUE, 
który w wyroku z 22 listopada 2012 r.3 stwierdził w pkt 33, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
przy dokonywaniu wykładni przepisów prawa UE, takich jak rozpatrywane, należy uwzględnić nie 
tylko ich brzmienie, lecz także ich kontekst oraz cele regulacji, której część stanowią. W orzecze-
niu przytoczonym w zdaniu powyższym TSUE zauważył, że realizowane przez rozporządzenie 
1371/2007 cele zostały przedstawione w jego preambule. W motywie 1 podkreślono bowiem, że 
w ramach wspólnej polityki transportowej istotne jest zapewnienie ochrony praw pasażerów w ruchu 
kolejowym oraz podniesienie jakości i efektywności kolejowych usług pasażerskich. Z motywów 
2 i 3 rozporządzenia 1371/2007 wynika zaś, że należy dążyć do osiągnięcia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów, a prawa pasażera, jako słabszej strony transportu, powinny podlegać 

2 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13, ze zm.).
3 Wyrok TSUE z 22.11.2012 r. w sprawie C-136/11 Westbahn	Management	GmbH	OBB	Infrastuktur	AB, Lex nr 1227114.
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ochronie. Z kolei motyw 4 rozporządzenia 1371/2009 powołuje się na prawo do jak najszybsze-
go uzyskiwania informacji dotyczących połączenia zarówno przed podróżą jaki i w jej trakcie. 
Konkludując, NSA stwierdził, ze informacje wymienione w części II załącznika II rozporządzenia 
1371/2007 powinny być dostarczane pasażerowi już od początku podróży. Podróż na odcinku 
obejmującym trzy warszawskie stacje: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centrala, Warszawa 
Zachodnia nie była wyłączona spod działania art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007. Okoliczność, 
że na przejazd omawianym odcinkiem pociągu EuroCity nr 44 nie były nabywane bilety, nie mogła 
przesądzać o wyłączeniu stosowania art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007, gdyż obowiązek 
dostarczania informacji wymienionych w części II załącznika II do tego aktu odnosi się do całego 
przejazdu pociągu. Co więcej, zdaniem NSA, słusznie w Decyzji Ostatecznej został nakreślony 
obowiązek PKP Intercity, aby informacje były dostępne od początku podróży, bez narzucania 
formy ich dostarczenia – gdyż ani ustawodawca unijny, ani ustawodawca polski nie ograniczyli 
formy przekazu informacji, o których mowa w części II załącznika II rozporządzenia 1371/2007.

Mgr	Magdalena	Mitas
Współpracownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat; partner w Kancelarii 
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Sp. j.; e-mail: magdalena.mitas@adwokatura.pl
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Forma	i	prawne	wymogi	wobec	sprawowanego	
przez	Prezesa	UTK	nadzoru	przestrzegania	przez	zarządcę	

infrastruktury	kolejowej	przepisów	i	realizacji	decyzji	
oraz	postanowień	z	zakresu	kolejnictwa.	

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2014 r.  
(II GSK 1906/12)

	 1.	 	Środkiem	i	formą	nadzoru	Prezesa	UTK	nad	zarządcą	infrastruktury	kolejowej	
w	zakresie	przestrzegania	przepisów	i	realizacji	decyzji	oraz	postanowień	z	zakresu	
kolejnictwa	jest	decyzja,	o	której	stanowi	art.	13	ust.	6	utk.

	 2.	 	Art.	13	ust.	6	utk	daje	Prezesowi	UTK	uprawnienie	do	wydania	decyzji,	ale	tylko	
w	przypadku	stwierdzenia	naruszenia	przepisów,	a	nie	stwierdzenia	w	nadzorowa-
nym	podmiocie	nierzetelności,	niegospodarności	czy	niezgodności	z	linią	polityki.	

	 3.	 	Decyzja	Prezesa	UTK	powinna	wskazać	prawny	model	postępowania	zarządcy	
infrastruktury,	wynikający	z	przepisów	obowiązującego	prawa,	a	następnie,	w	od-
niesieniu	do	stanu	faktycznego,	ewentualny	nakaz	usunięcia	stwierdzonych	w	tym	
zakresie	nieprawidłowości.

	 4.	 	Skuteczność	zarzutu	dowolności	działania	organu	wykluczać	będzie	takie	uzasad-
nienie	decyzji	administracyjnej	podejmowanej	na	podstawie	art.	13	ust.	6	utk,	które	
jasno	i	precyzyjnie	wyjaśniać	będzie	zarówno	faktyczne,	jak	i	prawne	podstawy	jej	
wydania.

Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie w sprawie prawidłowości naliczania przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP) opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Decyzją 
z 23 września 2011 r. Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP przepisów z zakresu kolejni-
ctwa, tj. art. 33 ust. 4, art. 29 ust. 2 i art. 32 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 utk1 oraz § 6 i § 19 ust. 1 pkt 1 lit. e 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 
kolejowej2 (dalej: rozporządzenie). Wytknięte nieprawidłowości dotyczyły: sposobu naliczania 
opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, polegającego na nieaktualizowaniu wartości 
parametrów charakteryzujących kategorie linii kolejowych, w związku z prowadzonymi pracami 
remontowymi i modernizacyjnymi oraz przedłużającymi się ograniczeniami prędkości wynikają-
cymi ze złego stanu infrastruktury; niewłaściwego przypisywania kategorii liniom kolejowym przez 
uśrednianie kategorii dla przewozów pasażerskich i towarowych, a przez to nierówne traktowanie 
przewoźników; stosowania niewłaściwego sposobu zaokrąglania wyników w procesie ustalania 
kategorii linii kolejowej oraz przyjęcia niewłaściwego podziału linii kolejowych na odcinki dla celów 
ustalania kategorii linii. Prezes UTK stwierdził także nierówne traktowanie przewoźników kolejowych 
w zakresie naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, nierówne warunki prowadzenia 
1 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.).
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.02.2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274).
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działalności przewozowej, brak jasnych zasad i kryteriów przyznawania rekompensat za znaczne 
wydłużenie czasów jazdy pociągów w stosunku do czasów przejazdów założonych w rocznym 
rozkładzie jazdy, z uwagi na utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami modernizacyjnymi 
w infrastrukturze kolejowej, brak zasad i kryteriów udzielania rekompensat, o których mowa w obo-
wiązujących regulaminach, ograniczenie przyznania rekompensat wyłącznie do przewoźników 
pasażerskich z pominięciem przewoźników towarowych, a także objęcie niektórych przewoźników 
kolejowych systemem przydzielenia rekompensat w odniesieniu do części sieci zarządcy.

W związku z powyższym Prezes UTK zobowiązał PKP do podjęcia szczegółowo opisanych 
w decyzji działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, zakreślając termin na wpro-
wadzenie zmian. PKP wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzucając przede wszystkim 
naruszenie przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisów rozporządzenia. Decyzją 
z 4 listopada 2011 r. Prezes UTK uchylił decyzję z 23 września 2011 r. w części i orzekł w tym 
zakresie (a co do jednego z punktów poprzestał tylko na jego uchyleniu), a w pozostałym zakresie 
utrzymał decyzję w mocy. PKP wniosło skargę na decyzję z 4 listopada 2011 r. do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA).

Oddalając skargę3, WSA wskazał, że jednym z zadań Prezesa UTK jest nadzór nad zarządcą 
infrastruktury kolejowej. Nadzór ten może być wykonywany tylko w zakresie, w formach i na zasa-
dach uregulowanych przepisami prawa. Norma art. 13 ust. 6 utk daje Prezesowi UTK uprawnienie 
do wydania decyzji, ale tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, a nie stwierdzenia 
w nadzorowanym podmiocie nierzetelności, niegospodarności czy niezgodności z linią polityki. 
Decyzja Prezesa UTK powinna więc wskazać prawny model postępowania zarządcy infrastruktury, 
wynikający z przepisów obowiązującego prawa, a następnie, w odniesieniu do stanu faktyczne-
go, ewentualny nakaz usunięcia stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości. Zdaniem WSA, 
przyjęty w zaskarżonej decyzji sposób określenia nieprawidłowości został ujęty bardzo abstrak-
cyjnie, wobec czego zaskarżona decyzja nie poddaje się sądowej kontroli. Zdaniem WSA, Prezes 
UTK nie ustalił prawnych powinności zarządcy infrastruktury, co do sposobu ustalania opłat za 
korzystanie z infrastruktury i nie poddał ocenie przestrzegania tych powinności.

Prezes UTK wniósł do NSA skargę kasacyjną od powyższego wyroku, podnosząc zarówno 
zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego, jak i przepisów prawa materialnego. Prezes 
UTK wskazał, że w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami zrekonstruował normatywny wzo-
rzec działania zarządcy infrastruktury kolejowej, któremu ten zarządca uchybił, dopuszczając się 
wskazanych w kontrolowanej decyzji naruszeń. Zdaniem Prezesa UTK, w uzasadnieniu decyzji 
powołał także normatywne podstawy uprawniające go, jako organ nadzoru, do podjęcia działań 
ukierunkowanych zarówno na przeprowadzenie stosownych ustaleń w zakresie realizacji przez 
zarządcę infrastruktury adresowanych do niego obowiązków, jak i nakazania usunięcia stwier-
dzonych naruszeń.

Oddalając skargę kasacyjną, NSA w pierwszej kolejności uznał za nieuzasadnione zarzuty 
naruszenia przepisów postępowania, zawierając w uzasadnieniu wyroku szereg cennych uwag 
w zakresie prawidłowej konstrukcji skargi kasacyjnej. 

Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego, NSA uznał, że nie podważają one 
stanowiska zaprezentowanego przez WSA w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. NSA podkreślił, 

3 Wyr. WSA w Warszawie z 1.06.2012 r., VII SA/Wa 104/12, dostępny na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl (02.10.2014).
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że WSA nie kwestionował określonych ustawą o transporcie kolejowym kompetencji Prezesa UTK, 
podważył jedynie, jako nieprawidłowy, sposób ich realizacji przez organ. NSA wyjaśnił, że zakres 
właściwości Prezesa UTK określony został w art. 10 ust. 1 utk, a zadania tego organu szczegó-
łowo wskazano w art. 13 ust. 1 utk. Z treści oraz wewnętrznej systematyki art. 13 utk wynika, że 
realizując wymienione w nim zadania, w tym nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego 
dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej oraz nadzór nad równoprawnym 
traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych, w szczególności w za-
kresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras pociągów i naliczania opłat (art. 13 ust. 1 
pkt 3 i 4 utk), Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji 
oraz postanowień z zakresu kolejnictwa (ust. 4) oraz, w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, do 
wydania decyzji określającej zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości (ust. 6). 
Ustawodawca ustanowił więc procedurę kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz 
postanowień z zakresu kolejnictwa, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia upoważnił organ 
do wydania decyzji określającej zakres stwierdzonego naruszenia oraz termin usunięcia nieprawid-
łowości. Za środek i formę nadzoru4 w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz 
postanowień z zakresu kolejnictwa, NSA uznał wydawaną przez Prezesa UTK decyzję, o której 
mowa w art. 13 ust. 6 utk5. Podmiotem nadzorowanym jest zaś zarządca infrastruktury kolejowej 
(art. 13 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 utk).

NSA zaznaczył, że Prezes UTK, jak każdy organ administracji publicznej, może stosować 
tylko takie środki, w jakie wyposażył go ustawodawca, i tylko w takim zakresie i w takich celach, 
które zostały określone w tych przepisach prawa. Oznacza to, że ze swoich uprawnień Prezes 
UTK nie może korzystać dowolnie. W związku z tym podkreślone zostało znaczenie uzasadnienia 
decyzji administracyjnej podejmowanej na podstawie art. 13 ust. 6 utk, które jasno i precyzyjnie 
wyjaśniać będzie zarówno faktyczne, jak i prawne podstawy jej wydania. Wynika to z art. 14 ust. 4 
utk, który odsyła do odpowiedniego stosowania w tym przypadku przepisów kodeksu postępo-
wania administracyjnego6. 

NSA wskazał, że tego aspektu analizowanego zagadnienia dotyczy istota stanowiska WSA. 
Wynika z niego bowiem, że to brak precyzyjnego określenia wzorca normatywnego stanowiącego 
podstawę rozstrzygnięcia Prezesa UTK, stanowił bezpośredni powód uznania, że kontrolowane 
decyzje podlegały uchyleniu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi7 (dalej: ppsa), nie zaś na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a 
ppsa, na co wskazywało PKP w skardze kasacyjnej. Oznacza to, że WSA zarzucił Prezesowi UTK 
naruszenie przepisów postępowania, a nie błędną wykładnię lub nieprawidłowe zastosowanie 
przepisów prawa materialnego8.

4 „Nadzór” rozumiany jako sytuacja polegająca na tym, że organ jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie podmiotów i jednostek 
nadzorowanych, nie mogąc jednak ich wyręczać w ich działalności, a uprawnienia nadzorcze obejmują prawo do kontroli oraz możliwość wiążącego 
wpływania na podmioty i jednostki nadzorowane, co wiąże się, między innymi, ze stosowaniem środka oddziaływania merytorycznego. Por. wyr. TK 
z 15.01.2009 r., K 45/07 (Dz. U. Nr 9, poz. 57).
5 Por. wyr. TK z 03.12.2009 r., Kp 8/09 (M.P. Nr 78, poz. 985) dotyczący analogicznego rozwiązania z art. 14a utk.
6 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
7 Ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
8 Błędna wykładnia polega na nadaniu innego znaczenia treści zastosowanego, precyzyjnie określonego przepisu, czyli mylnym rozumieniu jego 
znaczenia, natomiast niewłaściwe zastosowanie wyraża się błędem w subsumcji. Por. wyrok NSA z 22.05.2014 r., II FSK 1461/12, dostępny na: http://
orzeczenia.nsa.gov.pl (02.10.2014).
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NSA podkreślił, że podstawowe znaczenie dla oceny prawidłowości wydania decyzji, o któ-
rej mowa w art. 13 ust. 6 utk, ma precyzyjne przedstawienie ustalonego w toku przeprowadzo-
nej kontroli stanu faktycznego, a następnie w odniesieniu do poszczególnych jego elementów, 
precyzyjna ocena prawna jego poszczególnych elementów przeprowadzona z punktu widzenia 
przestrzegania konkretnych przepisów i realizacji konkretnych decyzji oraz postanowień z zakresu 
kolejnictwa wyznaczających prawne ramy działania zarządcy (art. 13 ust. 4 utk). 

W ocenie NSA, uzasadniając decyzję, organ wyjaśnił jej motywy zbyt ogólnikowo. Przykładowo, 
NSA przytoczył argumentację Prezesa UTK dotyczącą ustaleń przeprowadzonych na okoliczność 
nieprawidłowego naliczania opłat za minimalny dostęp do infrastruktury9. Ograniczyła się ona do 
wskazania tylko dwóch przykładów odcinków tras kolejowych, choć jednocześnie Prezes UTK 
odnosił się do całej linii sieci kolejowej zarządcy infrastruktury. Ponadto, Prezes UTK wszczął 
postępowanie 27 maja 2011 r., a w odniesieniu do jednego z odcinków podkreślił przedłużające 
się ograniczenie prędkości na tym odcinku od 21 kwietnia 2011 r. Choć NSA nie precyzuje tego 
stwierdzenia, należy domniemywać, że czas ten był niewystarczający dla jednoznacznego stwier-
dzenia, że doszło do „przedłużającego się ograniczenia prędkości”. NSA zarzucił przy tym, że 
Prezes UTK nie wyjaśnił, jakiego rodzaju kryterium oceny tej sytuacji stosował. Natomiast w od-
niesieniu do drugiego z odcinków, ograniczył się do ogólnego stwierdzenia, że nieprawidłowości 
w tym zakresie można zaobserwować na całej linii sieci kolejowej zarządcy infrastruktury, gdzie 
realizowane były remonty. Nie towarzyszyło temu jednak powołanie się na konkretne ustalenia 
faktyczne. 

NSA negatywnie ocenił sposób, w jaki Prezes UTK zakwalifikował opisane w decyzji zdarze-
nia jako naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa polegające na nieaktualizowaniu wartości 
parametrów charakteryzujących kategorie linii kolejowych, a przez to nieprawidłowe naliczanie 
opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej. Przede wszystkim Prezes UTK powołał się 
na § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie10, który odnosi się 
do wyposażenia technicznego, a nie parametrów eksploatacyjnych linii kolejowych. Tymczasem 
Prezes UTK uznał, że jest uprawniony do zastosowania przepisów tego rozporządzenia w drodze 
analogii, co w jego ocenie uzasadniać miało kwalifikowanie przedstawionej sytuacji jako naruszenia 
polegającego nieprawidłowym naliczaniu opłat za minimalny dostęp do infrastruktury w związku 
z nieaktualizowaniem wartości parametrów charakteryzujących kategorie linii kolejowych. W oce-
nie NSA zabieg taki był niedopuszczalny.

Ponadto, NSA wytknął Prezesowi UTK pominięcie art. 33 ust. 2 utk, zgodnie z którym opłata 
podstawowa za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalana jest przy uwzględnieniu kosztów, 
jakie bezpośrednio poniesie zarządca jako rezultat wykonywania przez przewoźnika kolejowego 
przewozów pociągami. Kryterium kosztowe, o którym mowa w przywołanym przepisie, zobowiązany 
jest również uwzględniać Prezes UTK (art. 33 ust. 8 utk), bowiem dokonuje on zatwierdzenia (bądź 
odmawia zatwierdzenia) stawek opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej wraz z kalkulacją ich 

 9 Wskazane opłaty były naliczane w związku z nieaktualizowaniem wartości parametrów charakteryzujących kategorie linii kolejowych w związku 
z prowadzonymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi oraz przedłużającymi się ograniczeniami prędkości wynikającymi ze złego stanu infrastruk-
tury kolejowej.
10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).
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wysokości. W ocenie NSA, wykonując powierzone mu kompetencje, Prezes UTK ma podstawy 
prawne, żeby kierować się przesłankami kondycji ekonomicznej zarządcy infrastruktury kolejowej. 
Natomiast w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Prezes UTK nie podał precyzyjnych wskazań, istot-
nych z punktu widzenia formułowanych nakazów odnośnie do obniżenia stawek opłat. Ponadto 
w art. 33 ust. 9a utk, ustawodawca odwołał się do kryterium czasu, w którym zmiany stawek opłat 
mogą być dokonywane i które jest zróżnicowane w zależności od kierunku, w którym zmiany te 
mają podążać. Jako enigmatyczne NSA określił stanowisko Prezesa UTK, który w uzasadnieniu 
decyzji wyjaśnił, że stwierdził jedynie zakres naruszenia przepisów prawa, nie zobowiązując jed-
nocześnie zarządcy do określonego sposobu usunięcia tych.

Następnie NSA wyjaśnił, że art. 29 ust. 2 utk wyraźnie odsyła do postanowień wymienionego 
w nim regulaminu, co w świetle art. 13 ust. 4 i ust. 6 utk skutkuje również potrzebą przeprowadzania 
ewentualnej kontroli działania zarządcy z punktu widzenia przestrzegania i realizacji postanowień 
regulaminowych. Ma to szczególne znaczenie, regulamin określa bowiem konkretne obowiązki 
zarządcy wiążące się z wyraźnie określonymi wymogami rozpatrywania wniosków o przydział 
tras pociągów, a ponadto z wymogami dotyczącymi określenia charakterystyki infrastruktury 
przeznaczonej do udostępniania przewoźnikom oraz podaniem informacji o warunkach dostępu 
do infrastruktury, a także z określeniem warunków korzystania z udostępnionej infrastruktury oraz 
zakresem usług związanych z jej udostępnianiem i warunków ich zapewnienia.

W ocenie NSA, precyzji zabrakło również w zakresie naruszenia polegającego na nierównym 
traktowaniu przewoźników kolejowych. Prezes UTK nie wskazał faktów, które jednoznacznie po-
twierdzałyby zaistnienie poszczególnych sytuacji wskazywanych w decyzji. Nie wskazano także 
kryteriów (wynikających z konkretnych przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu kolejni-
ctwa), których nieprzestrzeganie prowadziłoby do wniosku, że zarządca infrastruktury dopuścił 
się naruszenia zasady równego traktowania przewoźników.

Na marginesie rozważań NSA odniósł się do błędnego sformułowania przez Prezesa UTK 
decyzji reformatoryjnej. Tymczasem Prezes UTK uchylił w części wcześniej wydaną przez siebie 
decyzję, nie rozstrzygając jednak w tym zakresie, a więc wydał rozstrzygnięcie nieprzewidziane 
w art. 138 k.p.a.

Z tych przyczyn NSA nie uwzględnił skargi kasacyjnej wniesionej przez Prezesa UTK, po-
dzielając jednocześnie stanowisko zaprezentowane w zaskarżonym wyroku przez WSA.

Mgr	Tomasz	Godlewski
Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Łódzki; Starszy asystent sędziego w NSA; e-mail: tomek@gdski.pl
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Uprawnienia	Prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego	
w	zakresie	nadzoru	nad	zawieraniem	umów	 
o	udostępnienie	infrastruktury	kolejowej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 czerwca 2014 r.  
(VI ACa 1473/13)

	 1.	 	Prezesowi	UTK	przysługuje	uprawnienie	władczego	kształtowania	prawa	dostępu	
przewoźników	kolejowych	do	infrastruktury	kolejowej	zarządcy.

	 2.	 	Równe	traktowanie	przewoźników	kolejowych	nie	oznacza	takiego	samego	trak-
towania,	ponieważ	skala	prowadzonej	przez	nich	działalności	jest	różna	i	dlatego	
niemożliwym	jest,	aby	wszystkie	umowy	pomiędzy	zarządcą	infrastruktury	kolejowej	
a	przewoźnikiem	kolejowym	miały	identyczną	treść	czy	były	tożsame	w	zakresie	
uprawnień	i	obowiązków	po	obu	stronach.	

	 3.	 	Regulamin	przydzielania	tras	pociągów	i	korzystania	z	przydzielonych	tras	pocią-
gów	przez	przewoźników	kolejowych	stanowi	wzorzec	umowny.	

	 4.	 	Wcześniejsze	uzgodnienia	stron	mają	pierwszeństwo	przed	rozstrzygnięciami	ad-
ministracyjnymi,	nie	mogą	jednak	naruszać	przepisów	prawa	i	muszą	być	zgodne	
z	wymogami	określonymi	w	art.	13	utk.

	 5.	 	Wprowadzenie	kar	umownych	w	umowie	o	dostępie	do	infrastruktury	kolejowej	
nie	musi	być	poprzedzone	szczegółową	kalkulacją	w	zakresie	wysokości	poszcze-
gólnych	kar	umownych,	wynikają	one	bowiem	z	zasady	swobody	umów.

W dniu 18 czerwca 2014 r. SA w Warszawie po rozpoznaniu sprawy z powództwa jednego 
z zarządców infrastruktury kolejowej przeciwko Prezesowi UTK w sprawie decyzji dotyczącej 
udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury ko-
lejowej, na skutek apelacji Prezesa UTK i jednego z przewoźników kolejowych od wyroku SOKiK 
z 28 maja 2013 r.1, zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że oddalił odwołanie zarządcy infra-
struktury kolejowej od decyzji Prezesa UTK z 30 grudnia 2011 r. SA uznał, iż argumenty i ocena 
dokonana przez SOKiK w wyroku z 28 maja 2013 r. nie była słuszna.

Wskazać należy, iż Prezes UTK wydał 30 grudnia 2011 r. decyzję administracyjną, w przed-
miocie ustalenia warunków udostępniania infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury 
kolejowej na rzecz jednego z przewoźników kolejowych, obowiązującej na rozkład jazdy pociągów 
funkcjonujący od 11grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r. Rozstrzygnięcie Prezesa UTK zakwestio-
nował zarządca infrastruktury, zarzucając organowi regulacyjnemu m.in. przekroczenie uprawnień 
wynikających z art. 29 ust. 1i utk, poprzez tworzenie zobowiązań niepostulowanych przez strony 
w trybie negocjacji. Na skutek odwołania zarządcy infrastruktury kolejowej od decyzji Prezesa 

1 Sygn. akt XVII AmK 1/12. Wyrokiem tym SOKiK zmienił decyzję Prezesa UTK z 30.12.2011 r. o zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury 
kolejowej w ten sposób, że wykreślił postanowienia zawarte w § 1 ust. 2, § 4 ust. 7, ust. 8, ust. 9 i ust. 12, § 5 ust. 1 pkt 2 w zakresie sformułowania 
w brzmieniu: „nie dłużej jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego”, § 5 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 5 i ust. 6, § 4 ust. 5 w zw. z § 7 ust. 10 i ust. 11, § 7 ust. 17 
i § 15 ust. 5 i ust. 7, § 9 ust. 11, § 16 ust. 1 i ust. 3 decyzji.
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UTK, sprawę pierwotnie zbadał SOKiK, który wyrokiem z 28 maja 2013 r. zmienił w części decyzję 
z 30 grudnia 2011 r. Od wyroku SOKiK apelację wniósł Prezes UTK oraz przewoźnik kolejowy, 
objęty przedmiotową decyzją. 

Omawiane orzeczenie SA rozstrzyga o uprawnieniach Prezesa UTK w zakresie odnoszącym 
się do nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, w szczególności 
pozwala odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim zakresie Prezes UTK może ingerować w relację 
pomiędzy stronami umowy? O ile co do zasady nie było w praktyce sporu, co do tego czy Prezes 
UTK jest uprawniony do wydania decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury 
kolejowej (takie uprawnienie wynika wprost z treści art. 29 ust. 1i utk), o tyle zarówno pomiędzy 
przedstawicielami doktryny, jak i pomiędzy Prezesem UTK a podmiotami rynku kolejowego wy-
stępowały rozbieżności, dotyczące zakresu i charakteru ingerencji organu regulacyjnego w po-
szczególne postanowienia umowy.

Prezes UTK rozstrzyga w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego kwestie 
sporne, opierając się na stanowisku stron, kierując się ustawowymi kryteriami określonymi w art. 13 
utk. Przyjąć należy, iż co do zasady wcześniejsze uzgodnienia stron mają pierwszeństwo przez 
rozstrzygnięciami administracyjnymi, o ile nie naruszają przepisów prawa i są zgodne z wymoga-
mi określonymi w art. 13 utk. Z orzeczenia SA wynika, iż Prezes UTK jest uprawniony do wydania 
decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie 
infrastruktury kolejowej. Oczywistym jest zatem, że Prezes UTK uprawniony był do ukształtowania 
całości kwestii związanych z udostępnieniem infrastruktury kolejowej. W ocenie SA z treści art. 29 
ust. 1i utk, który stanowi, że „po bezskutecznym upływie terminu zakończenia negocjacji, wyzna-
czonego w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1e i 1h, Prezes UTK wydaje decyzję w sprawie 
udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnieniu infrastruktury kolejo-
wej”, wynika możliwość dowolnego kreowania przez Prezesa UTK praw i  obowiązków przewoźnika 
i zarządcy w wydanej decyzji zastępującej umowę, której przewoźnik i zarządca ostatecznie nie za-
warli. SA uznał również, iż równe traktowanie przewoźników kolejowych nie oznacza takiego samego 
traktowania, ponieważ skala prowadzonej przez nich działalności jest różna i dlatego niemożliwym 
jest, aby wszystkie umowy pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej a przewoźnikiem kolejowym 
miały identyczną treść czy były tożsame w zakresie uprawnień i obowiązków po obu stronach. 

Analizując kwestie regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych 
tras pociągów, SA uznał, iż generalne zasady dostępu do infrastruktury kolejowej są uregulowane 
w regulaminie. Z kolei kwestie indywidulane dotyczące szczegółowych zasad współpracy pomiędzy 
zarządcą infrastruktury kolejowej a przewoźnikiem kolejowym są kształtowane w umowie o dostę-
pie do infrastruktury kolejowej (lub decyzji zastępującej przedmiotową umowę). SA podzielił także 
stanowisko Prezesa UTK, iż regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych 
tras pociągów stanowi wzorzec umowny, a okoliczność, iż przedmiotowy regulamin nie jest, co do 
zasady, poddawany kontroli ze strony SOKiK nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia. 

Sąd Apelacyjny, rozważając zasadność uregulowania w decyzji zastępującej umowę o dostę-
pie do infrastruktury kolejowej, kar umownych, wskazał, iż wbrew twierdzeniom SOKiK i zarządcy 
infrastruktury wprowadzenie kar umownych nie musi być poprzedzone szczegółową kalkulacją 
czy uzasadnieniem w zakresie wysokości poszczególnych kar umownych. Ponadto, zdaniem 
SA, kwestie dotyczące kar umownych nie mogą wynikać z Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pa-
sażerów w ruchu kolejowym2.

Sąd Apelacyjny uznał także, iż § 16 ust. 3 decyzji nie może być utożsamiany z obowiązkiem 
wynikającym z art. 29 ust. 5 utk. Art. 29 ust. 5 utk odnosi się bowiem do wyrażenia „zgody przez 
Prezesa UTK na rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej”. Z kolei przepis § 16 
ust. 3 decyzji nakłada na zarządcę infrastruktury kolejowej obowiązek zawiadomienia Prezesa 
UTK o zaleganiu przez przewoźnika z opłatami za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 
przez okres 3 kolejnych okresów rozliczeniowych, co w ocenie SA nie może być rozumiane jako 
wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy. 

Sąd Apelacyjny dostrzegł także niespójność wyroku SOKiK z jego uzasadnieniem. W wy-
roku SOKiK mowa jest bowiem o zmianie decyzji, w uzasadnieniu zaś o uchyleniu decyzji. Stoi 
to, jak słusznie zauważył SA, w sprzeczności z art. 47975 § 2 k.p.c., który stanowi, że w razie 
uwzględnienia odwołania SOKiK zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo zmienia w całości lub 
w części i orzeka co do istoty sprawy.

Mając na uwadze powyższe, SA uznał za konieczną zmianę wyroku SOKiK z 28 maja 2013 r. 
poprzez oddalenie odwołania zarządcy infrastruktury od decyzji Prezesa UTK z 30 grudnia 2011 r. 
zastępującej umowę o dostępie do infrastruktury kolejowej. 

Reasumując, SA prawomocnie przesądził, iż Prezes UTK jest uprawniony do władczego 
kształtowania prawa dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej zarządcy, 
przejawiającego się w wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która 
zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. Oczywistym jest zatem, że Prezes 
UTK uprawniony jest do ukształtowania całości kwestii związanych z udostępnieniem infrastruk-
tury kolejowej, również w tym zakresie, który nie był sporny pomiędzy stronami czy też nie był 
przedmiotem negocjacji. Wyrok jest prawomocny. 

Na marginesie wskazać należy, iż powyższe ustalenia SA potwierdzają również wyroki 
SOKiK: (1) z 25 listopada 2013 r.3, w którym sąd oddalił odwołanie zarządcy infrastruktury kole-
jowej od decyzji Prezesa UTK z 30 grudnia 2011 r. nr DRRK-WR-910-17/2011, (2) z 10 marca 
2014 r.4, w którym sąd oddalił odwołanie zarządcy infrastruktury kolejowej od decyzji Prezesa 
UTK z 20 stycznia 2012 r. nr DRRK-WR-910-18/2011, (3) z 6 maja 2014 r.5, w którym sąd od-
dalił odwołanie zarządcy infrastruktury kolejowej od decyzji Prezesa UTK z 30 stycznia 2012 r.  
nr DRRK-WR-910-21/2011, (4) z 17 lipca 2014 r.6, w którym sąd oddalił odwołanie zarządcy in-
frastruktury kolejowej od decyzji Prezesa UTK z 8 lutego 2013 r. nr DRRK-WR-910-128/2012, 
(5) z 17 lipca 2014 r.7, w którym sąd oddalił odwołanie zarządcy infrastruktury kolejowej od decyzji 
Prezesa UTK z 8 lutego 2013 r. nr DRRK-WR-910-127/2012.

Marcin	Trela
Radca prawny w UTK; e-mail: marcin.trela@utk.gov.pl

2 Dz. Urz. UE L 315/14.
3 Sygn. akt XVII AmK 3/13.
4 Sygn. akt XVII AmK 7/12.
5 Sygn. akt XVII AmK 5/12.
6 Sygn. akt XVII AmK 10/13.
7 Sygn. akt XVII AmK 11/13.
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Naruszenie	obowiązku	udzielania	pasażerom	informacji	
o	ruchu	pociągów.

Wyrok WSA w Warszawie z 5 czerwca 2014 r.  
(VII SA/Wa 2609/13)

	 1.	 	Prezes	Urzędu	Transportu	Kolejowego	(dalej:	Prezes	UTK)	na	podstawie	art.	14a	
ust.	1	ustawy	z	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym1	(dalej:	utk)	sprawuje	
nadzór	nad	przestrzeganiem	przepisów	unijnych	dotyczących	praw	i	obowiązków	
pasażerów	w	ruchu	kolejowym.	Podmiotem	nadzorowanym	przez	Prezesa	UTK	
jest	w	szczególności	przedsiębiorstwo	kolejowe.

	 2.	 	Stosowanie	bezprawnych	praktyk,	o	których	mowa	w	art.	14b	utk,	odnosi	się	do	
określonego	powtarzalnego	okresu,	co	oznacza,	że	nie	mogą	to	być	zdarzenia	
pojedyncze,	a	powtarzalne	w	jakimś	przedziale	czasowym.	Jednorazowe	czy	kil-
kukrotne	naruszenie	przepisu	nie	mieści	się	w	pojęciu	„stosowania	bezprawnych	
praktyk”,	gdyż	wówczas	możemy	mówić	o	występujących	nieprawidłowościach,	
a	nie	stosowaniu	bezprawnych	praktyk.

Prezes UTK w lutym 2013 r. z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie sto-
sowania przez przedsiębiorstwo kolejowe (dalej: Spółka) bezprawnych praktyk naruszających 
zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegających na nieprawidłowym reali-
zowaniu obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów. 

Powodem wszczęcia postępowania było powzięcie przez organ informacji uprawdopodab-
niających fakt niezrealizowania przez Spółkę obowiązku udzielania informacji o kursowaniu po-
ciągów na terenie stacji, na których nastąpił montaż nowego systemu zapowiedzi słownych lub 
wyświetlaczy, tzw. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (dalej: SDIP), tj. obowiązku 
określonego w pkt. 4.2.12.1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011 z 5 maja 
2011 r.2 (dalej: TAP TSI), a także z uwagi na powzięcie przez organ informacji o przekazywaniu 
informacji głosowych niespójnych z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach, co z kolei 
stanowi naruszenie obowiązku określonego w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1371/20073 
(dalej: rozporządzenie 1371) w związku z pkt. 4.1.2.11.1 Załącznika do Decyzji Komisji z 2007 r.4 
(dalej: PRM TSI). 

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego, Prezes UTK wydał w czerwcu 2013 r., na 
podstawie art. 104 § 1 i 2 k.p.a5 w związku z art. 14 ust. 4 oraz 10 ust. 1 pkt 5 i art. 14b ust. 1 

1 Ustawa z 28.03.2013 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 16, poz.94 ze zm.).
2 Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 454/2011 z 5.05.2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji Interoperacyjności odnoszącej się do pod-
systemu „Aplikacje telepatyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz. Urz. WE 2011 L 123).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym 
(Dz. Urz. WE 2007 L 315).
4 Załącznik do decyzji Komisji z 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji Interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poru-
szania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. WE 2008 L 64 z późn. zm.)
5 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168). 
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i 2 w związku z art. 13 ust. 6 utk, decyzję stwierdzającą stosowanie przez Spółkę bezprawnych 
praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym polegających na 
nieprawidłowym realizowaniu obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów na 
stacjach kolejowych, co stanowi naruszenia TAP TSI, oraz na przekazywaniu informacji głoso-
wych niespójnych z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach na stacji, co stanowi naru-
szenie rozporządzenia nr 1371 oraz PRM TSI. Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej 
wykonalności i nakazał Spółce zaniechania stosowania bezprawnych praktyk w terminie 90 dni 
od dnia jej doręczenia.

W uzasadnieniu Prezes UTK wskazał, że zebrany materiał dowodowy w sprawie ujawnił liczne 
wady, błędy i usterki w funkcjonowaniu SDIP. Prezes UTK powołał się na ok. 70 skarg pasażer-
skich. W ocenie Prezesa UTK zostały spełnione łącznie obydwie przesłanki dla zakwalifikowania 
działań Spółki jako praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów określonych w art. 14b 
ust. 1 utk. Zgodnie z art. 14b utk zakazane jest stosowanie bezprawnych praktyk naruszających 
zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, w szczególności naruszających przepisy 
ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe6 w zakresie wymogu podawania do publicznej 
wiadomości rozkładu jazdy dla przewozu osób, taryf i cenników, wykonywania umowy przewozu 
z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
i higieny oraz użycia środków transportowych odpowiednich do danego przewozu. Bezprawność 
polega, zdaniem Prezesa UTK, na naruszeniu przepisów prawa przewozowego w zakresie wy-
mogu podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy dla przewozu osób, taryf i cenników, 
wykonywania umowy przewozu z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowied-
nich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz użycia środków transportowych odpowiednich do 
danego przewozu. Zdaniem Prezesa UTK, interesy pasażerów, które zostały naruszone przez 
kwestionowane działanie Spółki, mają charakter zbiorowy, ponieważ udzielane pasażerom na 
stacji informacje o ruchu pociągów kierowane były do bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców. 
Prezes UTK wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji na naruszenie art. 21 ust. 1 rozporządzenia 
1371 w zw. z pkt. 4.1.2.11.1 PRM TSI poprzez nieuwzględnienie potrzeb osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się, do których zalicza się m.in. osoby niedowidzące oraz osoby niewidzą-
ce. Zdaniem Prezesa UTK, niespójność informacji wizualnej z informacją głosową utrudnia takim 
pasażerom korzystanie z transportu kolejowego. Jednocześnie organ wskazał, że ww. przepis ma 
zastosowanie wyłącznie w ruchu międzynarodowym, a więc do stacji, które obsługują połączenia 
pomiędzy Polską a innymi krajami UE.

Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Po rozpoznaniu wniosku, Prezes 
UTK utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, iż wiarygod-
ność części materiału dowodowego, jaki stanowią skargi pasażerskie, jest wysoka z uwagi na jego 
obszerność i fakt, że dotyczą różnych zdarzeń, które miały miejsce na przestrzeni całego okresu, 
gdy SDIP był dostępny dla pasażerów. Zdaniem Prezesa UTK, ocenie należało poddać cały okres 
funkcjonowania SDIP, gdy był on dostępny dla pasażerów, skoro pasażerowie otrzymywali infor-
macje za jego pośrednictwem i dlatego nie zgodził się z twierdzeniem Spółki dotyczącym braku 
zasadności dołączenia do materiału dowodowego skarg z okresu przed odebraniem SDIP. Organ  
 

6 Ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272). 
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zwrócił uwagę na fakt, że po upływie roku od odbioru systemu nadal działa on nieprawidłowo, co 
dowodzi, zdaniem organu, że problemy nie wynikają z krótkiego okresu działania, ale z niewłaś-
ciwych rozwiązań wykorzystanych przy jego projektowaniu i obsłudze. 

Spółka złożyła skargę na ww. decyzję Prezesa UTK do WSA. Zaskarżonej decyzji Prezesa 
UTK zarzuciła naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. a) pkt 4.2.12.1 
w zw. z pkt 4.2.12. TAP TSI poprzez błędną jego interpretację, polegającą na przyjęciu, że przepis 
ten ma odniesienie do wszystkich stacji kolejowych, podczas gdy prawidłowa interpretacja powinna 
prowadzić do stwierdzenia, że powyższy przepis ma obligatoryjne zastosowanie tylko w odniesie-
niu do stacji, na których zatrzymują się pociągi w ramach świadczenia usługi międzynarodowej, 
co w odniesieniu do pewnej ilości stacji wskazanych w zaskarżonej decyzji w ogóle nie zachodzi; 
b) art. 21 ust. 1 rozporządzenia 1371 poprzez błędną jego interpretację polegającą na przyjęciu, 
że przepis ten ma zastosowanie do SDIP, podczas gdy przepis wyraźnie wskazuje, iż dotyczy 
wyłącznie dostępności stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób niepeł-
nosprawnych bądź o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto Spółka zarzuciła zaskarżonej 
decyzji naruszenie przepisów art. 28 k.p.a. oraz 145 § 1 pkt 4 k.p.a., poprzez nieprzywołanie do 
toczącego się postępowania w charakterze strony Spółki [...] S.A. i Spółki [...] Sp. z o.o., a także 
naruszenie art. 7 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Prezes UTK wniósł o jej oddalenie i podtrzymał dotychczasową 
argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

WSA w Warszawie wyrokiem z 5 czerwca 2014 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprze-
dzającą ją decyzję Prezesa UTK i orzekł, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu 
uprawomocnienia się wyroku. 

W ocenie Sądu, decyzje Prezesa UTK zostały wydane z naruszeniem zasad wynikających 
z przepisów art. 7, 77, 107 § 3 k.p.a., co doprowadziło też do naruszenia przepisów stanowią-
cych podstawę prawną wydanych decyzji w szczególności art. 14b ust. 1 utk, zgodnie z którym 
zakazane jest stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów 
w transporcie kolejowym.

Sąd podkreślił, że organy administracji publicznej mają obowiązek podjęcia wszelkich kroków 
niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Oznacza 
to, że organ administracji publicznej prowadzący postępowanie ma obowiązek zebrania i rozpa-
trzenia dostępnego materiału dowodowego, tak aby ustalić stan faktyczny sprawy zgodny z rze-
czywistością, a stanowisko wyrażone w decyzji uzasadnić w sposób wymagany przez przepis 
art. 107 § 3 k.p.a.

Sąd nie podzielił stanowiska Prezesa UTK co do wywodów w zakresie pojęcia bezprawności 
wynikającej z treści przepisów art. 14b utk. Sąd wskazał, że analiza i wykładnia tego przepisu 
wskazuje, że pojęcie „stosowanie bezprawnych praktyk” odnosi się do określonego powtarzalne-
go okresu (przedziału czasu), gdyż: po pierwsze praktyki mają być bezprawne, a po drugie mają 
być stosowane, czyli nie mogą to być zdarzenia pojedyncze, a powtarzalne w jakimś przedziale 
czasowym. Jednorazowe naruszenie przepisu czy kilkukrotne nie mieści się w pojęciu „stosowa-
nia bezprawnych praktyk”, gdyż wówczas możemy mówić o występujących nieprawidłowościach, 
a nie stosowaniu bezprawnych praktyk. Zdaniem Sądu kwestię bezprawności w niniejszej sprawie 
należało badać przez pryzmat nie tylko literalnego brzmienia przepisów, lecz także wejścia w życie 
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i uruchomienia SDIP. W ocenie Sądu, Prezes UTK, wykazując bezprawność praktyk po stronie 
skarżącej Spółki, całkowicie pominął kwestię celowości działania, zamiaru działania skarżącej 
Spółki bądź też wykazania braku tych okoliczności i braku związku z bezprawnością działania. 
Zabrakło również, zdaniem Sądu, odniesienia czy stanowi bezprawną praktykę w zaistniałym 
stanie faktycznym wprowadzenie SDIP jako pewnej nowości, innowacyjności, w perspektywie 
czasowej zaś poprawy informacji dla pasażerów, nawet przy założeniu ewentualnych usterek, 
błędów w początkowej fazie jego wprowadzenia. Sąd zaznaczył, że z materiału dowodowego 
wynika, że SDIP uruchomiony został w czerwcu 2012 r. w trakcie organizowanego „Euro 2012”, 
przy czym był to system nowatorski, jego rzeczywisty odbiór do eksploatacji nastąpił z końcem 
sierpnia 2012 r. W ocenie Sądu występujące błędy tego nowego systemu nie były objęte wolą czy 
celowym działaniem Spółki. Sąd podkreślił, iż skarżąca Spółka zgłaszała wykonawcy systemu 
błędy w działaniu SDIP i podejmowała działania naprawcze w celu wyeliminowania błędów, co 
w ocenie Sądu powinno mieć wpływ na ocenę stanu faktycznego.

Sąd wskazał, że przy analizie wykładni art. 14b ww. ustawy nie można pominąć także drugiej 
jego przesłanki, a mianowicie „zbiorowych interesów pasażerów”. Według Prezesa UTK udzie-
lone pasażerom na stacji informacje o ruchu pociągów były kierowane do bliżej nieokreślonego 
kręgu odbiorców. Sąd odmówił racji Prezesowi UTK i uznał, że w tym zakresie organ dokonał 
ogólnej wykładni, nie przekładając tego pojęcia do ewentualnych liczb (ilości zdarzeń) i oceny 
czy ilość zdarzeń mogła mieć wpływ na dokonaną wykładnię pojęcia „zbiorowych interesów  
pasażerów”. 

Sąd za zasadny uznał zarzut skarżącej Spółki dotyczący błędnego zastosowania przez organ 
pkt 4.4.12 TAP TSI w stosunku do stacji, na których nie odbywa się ruch pociągów w ramach świad-
czenia usługi międzynarodowej. Sąd stwierdził, że organ nie wykazał, że po okresie zakończenia 
„Euro 2012”, odbywał się tam ruch pociągów w ramach świadczenia usługi międzynarodowej, co 
wskazywałoby na ewentualne zastosowanie pkt. 4.2.12 TAP TSI. 

Odnośnie do zarzutu skarżącej Spółki dotyczącego naruszenia art. 21 ust. 1 rozporządzenia 
1371, Sąd wskazał, że przedstawiony materiał dowodowy i ustalenia organu są zbyt powierz-
chowne i zachodzi naruszenie przez organ art. 107 § 3, 7 i 77 § 1 k.p.a., co nie pozwala Sądowi 
odnieść się czy doszło do naruszenia prawa materialnego. 

Wbrew podniesionym przez skarżącą Spółkę zarzutom, Sąd nie dopatrzył się naruszenia 
przepisu art. 28 k.p.a. 

Kierując się powyższą argumentacją, WSA w Warszawie uwzględnił skargę i uchylił zaskar-
żoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa UTK. Zdaniem Sądu, Prezes UTK przy 
ponownym rozpoznaniu sprawy powinien rozważyć czy w okolicznościach sprawy, w kontekście 
przepisu art. 14b utk można mówić o stosowaniu przez Spółkę bezprawnych praktyk naruszają-
cych zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Prezes UTK powinien także rozwa-
żyć cel wprowadzenia SDIP i wyjaśnić czy okoliczność powyższą można wiązać z bezprawnymi 
praktykami w fazie testowej tego systemu. Od Prezesa UTK Sąd oczekuje również wyjaśnienia 
w szerszym zakresie czy działania podejmowane przez Spółkę, mające na celu zmniejszenie, 
a nawet całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości, błędów, usterek w trakcie trwającego postę-
powania przed organem, miały wpływ na wynik tego postępowania. W ocenie Sądu, Prezes UTK 
przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinien także wyjaśnić czy skala (ilość) nieprawidłowości, 
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błędów, usterek SDIP, w określonym przedziale czasowym była tego rodzaju, że doszło do sto-
sowania przez Spółkę bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów. Także 
w szerszym zakresie Prezes UTK powinien odnieść się do wykładni art. 21 ust. 1 rozporządze-
nia 1371 i wyjaśnić związek zastosowania tego przepisu z przepisami dotyczącymi informacji  
pasażerskiej.

Mgr	Monika	Floriańczyk-Kardas
Asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; e-mail: mflorianczyk@gmail.com
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Sprawozdanie	z	ogólnopolskiej	konferencji	naukowej	
pn.	„Regulacja	w	sektorze	kolejowym	i	jej	sądowa	kontrola”, 

Wrocław, 5–6 czerwca 2014 r.

W ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pn. „Sądowa kontrola decyzji 
krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijne-
go i krajowego” (nr DEC-2013/08/A/HS5/00642), w dniach 5–6 czerwca 2014 r. we Wrocławiu, 
Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej UWr zorganizował ogólnopolską konferencję 
pn. „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola”. W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele doktryny, praktycy i studenci. Otwarcia obrad dokonał Dziekan WPAiE UWr prof. UWr dr 
hab. Włodzimierz Gromski. Następnie prof. UWr dr hab. Marek Szydło przedstawił cel spotkania 
dotyczącego regulacji sektora transportu kolejowego oraz objął przewodnictwo obrad.

Jako pierwszy referat pt. „Zadania samorządu województwa jako organizatora publicznego 
transportu zbiorowego a regulacja w transporcie kolejowym” przedstawił dr Piotr Lissoń (UAM). 
Podjęte rozważania dotyczyły prawnych aspektów działalności województwa w tym zakresie. 
Referent szczególną uwagę zwrócił na politykę transportową województwa wielkopolskiego. 
W dalszej części obrad dr Stefan Jarecki (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk) wygłosił referat pt. „Tabor a konkurencja w przewozach 
kolejowych”,	w którym nawiązał do świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej 
i problemów prawnych z tym związanych. Natomiast w wystąpieniu pt. „Finansowanie usługi pub-
licznej a otwarcie rynku transportu kolejowego – wewnętrzna sprzeczność́?” dr Jakub Kociubiński 
(UWr) odniósł się do kwestii uwarunkowań stawiających regulatora przed koniecznością roz-
strzygnięcia dylematu, jak zapewnić dostępność społeczeństwu do niezbędnych usług, których 
świadczenie jest nieopłacalne. Referent dokonał oceny wpływu instrumentów jurydycznych na 
liberalizację rynku w zakresie organizacji i finansowania kolejowych usług publicznych. Następnie 
mec. Kamila Pomorska (Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie 
Prawni) w referacie pt. „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postepowaniu przed Prezesem 
UTK” omówiła budzącą wiele wątpliwości instytucję ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i jej wpływ 
na funkcjonowanie sektora kolejowego. Z kolei mgr Tomasz Chudziński (UTK), przedstawiając 
referat pt. „Przegląd kompetencji Prezesa UTK w świetle wyzwań́ stawianych przez prawo Unii 
Europejskiej”, w którym w sposób kompleksowy odniósł się do roli regulatora sektora kolejo-
wego i jego działań, uwzględniając jednocześnie rozwiązania prawa UE. Przedmiotem referatu 
mgr. Krzysztofa Rokity (UWr) była „Niezależność́ Prezesa UTK w świetle prawa unijnego”. Autor 
wygłosił swoje stanowisko dotyczące granic niezależności Prezesa UTK w podejmowaniu decyzji, 
które odgrywają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie rynku. 

W drugiej części obrad konferencji dr Michał Beim (Instytut Sobieskiego) w referacie 
pt. „Instytucjonalne uwarunkowania regionalnych przewozów pasażerskich. Porównanie doświad-
czeń Polski z innymi państwami UE” scharakteryzował sektor regionalnych przewozów pasażer-
skich w wybranych krajach, zwracając szczególną uwagę na Niemcy, oraz dokonał porównania go 
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z rozwiązaniami zastosowanymi w naszym kraju. Następnie dr inż. Maciej Kruszyna (Politechnika 
Wrocławska) zaprezentował referat pt. „Punkt widzenia pasażerów na regulacje i deregulacje 
w pasażerskich przewozach kolejowych”. Autor odniósł się do czwartego pakietu kolejowego, 
który zliberalizuje rynek kolejowy w UE i jego wpływu na sytuację samych podmiotów z niego 
korzystających. Do rozwiązań jurydycznych ze sfery finansów publicznych nawiązała w referacie 
pt. „Kontrola opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej” dr Patrycja Zawadzka (UWr). Autorka 
przedstawiła kwestię nadzoru i kontroli w związku ze zmianami w polskim prawie, zaistniałymi 
po dostosowaniu do przepisów unijnych w zakresie pobierania od przewoźników opłat za dostęp 
do infrastruktury kolejowej. Następnie mgr Łukasz Piekaj (UWr) przedstawił swoje opinie w wy-
stąpieniu pt. „Obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym”. Nawiązał on 
m.in. do kwestii rekompensaty za straty poniesione przy realizacji usług użyteczności publicznej 
oraz do zagadnień pomocy publicznej. W dalszej części konferencji mgr Karol Kłosowski (UTK) 
wygłosił referat pt. „Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – teoria i praktyka w Polsce”,	którego 
celem było przybliżenie słuchaczom problematyki funkcjonowania w praktyce regulacji zawartych 
w przedmiotowym akcie prawa UE. Referat pt. „Postępowanie administracyjne dotyczące ochrony 
praw pasażerów prowadzone przed Prezesem UTK”, który zamykał pierwszy dzień konferencji, 
przedstawił mgr Marcin Chlewicki (UTK). Autor scharakteryzował przebieg procedury administra-
cyjnej dotyczącej bezpośrednio nadzoru i ochrony nad prawami pasażerów w ruchu kolejowym 
(m.in. ich skarg na naruszenie praw przez podmioty wykonujące transport kolejowy). Następnie 
odbyła się dyskusja, po której prof. UWr dr hab. Marek Szydło podziękował gościom za uczest-
nictwo i podsumował pierwszy dzień konferencji.

Drugiego dnia obrad swoje referaty zaprezentowali studenci oraz doktoranci WPAiE UWr. 
Jako pierwszy wystąpił Michał Stencel, który przedstawił referat pt. „Marka PKP oczami PKP S.A. 
oraz konsumentów”, charakteryzując różnorodne aspekty postrzegania marki PKP z perspektywy 
pasażerów i samego przewoźnika. W dalszej kolejności swój referat pt. „PKP a koleje w Europie” 
zaprezentowały Barbara Dziadkowiec i Natalia Duda. Autorki dokonały ramowego porównania 
ekonomiczno-prawnych uwarunkowań świadczenia usług kolejowych w Polsce i w pozostałych 
krajach UE. Następnie Mateusz Hochman, w referacie pt. „Inwestycje oraz modernizacje w PKP”, 
przybliżył aktualny stan i perspektywy przyszłej aktywności polskich spółek kolejowych w obszarze 
działań modernizacyjnych. W drugim panelu wystąpień studencko-doktoranckiej części konferencji 
jako pierwsza wystąpiła Sylwia Babiarczyk, prezentując referat pt. „Perspektywy oraz strategia 
rozwoju PKP”, w którym opisała przyjęte przez PKP plany poszerzenia dotychczasowej działal-
ności na tle krajowego otoczenia prawno-ekonomicznego. Jako kolejny swój referat pt. „Wyrok 
C-512/10 i jego konsekwencje” przedstawił Witold Olszyk, który dokonał analizy skutków praw-
nych wyroku C-512/10 w kontekście przepisów unijnych i krajowych. Do zagadnień związanych 
z techniczno-prawnymi aspektami bezpieczeństwa świadczenia usług kolejowych nawiązały 
Agata Burnat i Barbara Gradzik, prezentując referat pt. „Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
na kolei”. Piotr Włuczkowski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) w referacie 
pt. „Analiza historycznych początków oraz wkładu kolei w rewolucję przemysłową XIX wieku na 
przykładzie Stanów Zjednoczonych” przybliżył uwarunkowania związane z początkową fazą roz-
woju kolejnictwa na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ówczesnych regulacji 
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z zakresu prawa własności. Jako kolejni wystąpili Tomasz Wiśliński i Piotr Zajączkowski, przed-
stawiając referat pt. „Zasadność modernizacji taboru polskich spółek kolejowych z udziałem 
Skarbu Państwa na drodze zakupu konstrukcji zagranicznych w świetle krajowych uwarunkowań 
prawno-ekonomicznych” dotyczący procesu unowocześniania zaplecza maszynowego polskich 
spółek kolejowych. Jako ostatni tego dnia konferencji wystąpił Tomasz Grelich, który w referacie 
pt. „Ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania PKP” dokonał analizy efektywności aktualnie 
obowiązującego ekonomicznego modelu funkcjonowania PKP, wychodząc z propozycjami jego 
modyfikacji, ukierunkowanymi na zwiększenie rentowności działania.

Pokłosiem konferencji będą publikacje, w których znajdą się przedstawione referaty.

Dr	Jan	Gola
Uniwersytet Wrocławski; e-mail: j.gola@prawo.uni.wroc.pl

Dr	Wojciech	Szydło
Uniwersytet Wrocławski; e-mail: w.szydlo@prawo.uni.wroc.pl
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Articles

Stefan Akira Jarecki, The	new	approach	of	the	European	Commission	to	public	financing	
of	the	construction	of	transport	infrastructure.	Consequence	of	the	Leipzig Halle	judgement
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Notion of state aid
III. Conclusions from the Leipzig	Halle judgements – construction of infrastructure by public 

 authorities and the notions of “undertaking” and “economic activity” in EU law
 1. The link between the construction stage and the exploitation stage of infrastructure
 2. Notion of an economic activity in EU law
 3. Public remit and an economic activity in EU law
IV. The necessity of fulfilling other conditions laid down in Article 107(1) of the Treaty
 1. Selective advantage
 2. Distortion of competition in the internal market and trade between Member States
 3. Summary
V. Conclusions
Abstract: Transport infrastructure requires significant funding from public sources. The question 
therefore arises as to whether public financing of transport infrastructure constitutes state aid. 
The approach of the European Commission to the application of EU state aid rules to transport 
infrastructure investment projects has significantly changed in recent years. According to the 
Commission, its new approach is the consequence of the Leipzig	Halle judgments. As underlined 
by the Commission, since the Leipzig	Halle judgement, Member States can no longer deny that the 
financing of any kind of infrastructure is governed by EU state aid rule provided that infrastructure is 
later subject to commercial exploitation. A	contrario, only the financing of infrastructure that is later 
not commercially exploited (such as public roads, motorways not operated by a concessionaire 
open to general public) is in principle excluded from the applicability of EU state aid rules. The 
article describes the most important issues related to the current approach to the application of 
EU state aid rules to the public financing of transport infrastructure.
Key	words: state aid; infrastructure; transport infrastructure; Leipzig-Halle
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Tomasz Chudziński, The	process	of	placing	into	service	of	rolling	stocks	on	the	Polish	
territory	–	review	of	current	procedures
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I. Introduction
II. Fundamental procedural issues related to the administrative proceedings before the UTK 

President 
III. Classification of systems of placing into service of rolling stocks on the Polish territory
IV. Historical context
 1. Systems of placing into service of railway vehicles before 01/06/03
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  1.2. Placing into service of railway vehicles during the period 14/11/97 – 01/06/03
 2.  Procedures of placing into service of railway vehicles after the entry into force of the 

Railway Transport Act (01/06/03)
  2.1. Placing into service of rolling stocks during the period 01/06/03 – 11/08/12
  2.2. The importance of the Act of 16/09/11 amending the Railway Transport Act
 3. The transitional provisions in the Act of 30/08/13 amending the Railway Transport Act
V. The procedure of issuing a permit for the use of a certain type of a railway vehicle type based 

on the Decree of 13/05/14 on the placing into service of certain types of buildings, equipment 
and rail vehicles

 1. The scope of the provisions after 31/03/14 
 2.  A simplified procedure of placing into service of rolling stock entered into service before 

14/11/97
 3.  The procedure of placing into service of a type of rolling stock based on the Regulation 

of the Minister of Infrastructure dated 13.05.2014 
  3.1. General issues
  3.2. Technical testing performed under the authorization process for rolling stock
  3.3. The use permit based on compliance with an authorized type of rolling stock
VI. The process of placing into service of a railway vehicle which ends in the issuance of an 

authorization for placing into service of a railway vehicle
 1. Common issues for all proceedings on the authorization for placing into service
 2.  The exclusion of the provisions concerning the authorization for placing into service 

of a rolling stock
 3. The authorization for placing into service of TSI-compliant rolling stock
 4. The authorization for placing into service of non-TSI compliant rolling stock
 5.  The authorization for placing into service of TSI-compliant rolling stock in the case of 

 vehicles that have been authorized for placing into service in another Member State
 6.  The authorization for placing into service of non-TSI compliant rolling stock in the case 

of vehicles that have been authorized for placing into service in another Member State
 7.  The authorization for placing into service based on compliance with an authorized type 

of rolling stock
Abstract: The article describes the procedure for placing into service of rolling stock (railway 
vehicles) on the Polish territory. It presents key matters relevant to current procedures for the placing 
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into service of rolling stock and identifies significant differences between the various proceedings 
before the UTK President. These differences result in, accordingly, the issue of a permit for the 
use of a certain type of railway vehicle (rolling stock) or the authorization for placing into service 
of a TSI-compliant or non-TSI compliant railway vehicle. The article covers also the difference 
between the various modes of placing into service and provides a review of the documentation 
submitted to the UTK President. Simultaneously, reference is made to acts of EU law, in particular 
those of technical nature (technical specifications for interoperability), which have a significant 
impact on the analyzed issues. 
Key	words:	UTK President; rolling stock; railway vehicle; interoperability of the railway system; 
placing into service; authorization of placing into service; permit for the use of a certain type of 
railway vehicle (rolling stock); compliance with the TSI; non-compliance with technical specifications 
for interoperability; declaration of the subsystem verification certificate of a non-TSI compliant 
rolling stock; declaration of verification of a TSI-compliant rolling stock; modernization, renovation.

Filip Dopierała, The	obligation	to	maintain	firebreaks	along	railway	lines
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Responsibility to maintain firebreaks along railway lines before 30/06/10
III. Responsibility to maintain firebreaks along railway lines after 30/06/10
 1.  Provisions concerning the responsibility to maintain firebreaks along railway lines in force 

after 30/06/10
 2.  Responsibility to maintain firebreaks along railway lines in the case law of Polish admini-

strative courts
 3. Comments on the responsibility to maintain firebreaks along railway lines 
IV. Conclusions
Abstract:	The purpose of this paper is to show the entities responsible for the maintenance of 
firebreaks along railway lines in the current legal system. The text presents first the legal rules 
applicable before 30 June 2010 and those applicable ever since. The paper continues on to 
present how the currently applicable legal rules are interpreted by Polish administrative courts 
of two instances and what is the author’s view of the entities responsible for the maintenance 
of firebreaks along railway lines.
Key	words:	fire protection; firebreaks; responsibility for maintaining firebreaks; the infrastructure 
manager; forest administrators and owners.

Jana Pieriegud, The	role	and	functions	of	rail	transport	regulators	
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The objectives of the activities and functions of the ERA in 2004–2014
III. The scope of the activities of railway regulatory bodies in selected EU countries
 1. Functions of national railway regulators in the light of EU law
 2. Overview of the functions of railway regulators in selected EU countries
 3. Railway market regulators in Germany 
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IV. Analysis of the scope of the activities of the UTK in Poland
 1. Regulators in the institutional system of rail transport in Poland
 2. The organizational structure of the UTK 
 3. Analysis of the tasks performed by the UTK
  3.1. Shaping access charges to railway infrastructure
  3.2. Supervision of the railway market
  3.3. Monitoring and analysis of the rail market
  3.4. Activities ensuring passenger rights 
V. Conclusion
Abstract: The aim of this article is to analyse the role, functions and tasks of railway market 
regulators, both at EU and national level. Presented first are the functions of the European Railway 
Agency (ERA). The next part includes an overview of the scope of the functions, organizational 
structure and level of independence of rail regulatory bodies in some EU Member States, especially 
Germany. The final part of the article contains an analysis of the position and activities of the 
President of the Polish Office of Rail Transport (UTK President) during the period 2004–2014.
Key	words:	network industry; regulation; rail transport; regulatory body; UTK; ERA; EBA; railway 
market; 4th Railway Package

Marcin Ryndziewicz, Opinion	on	selected	rules	on	regional	sustainable	public	transport	plans	
with	regard	to	creating	attractive	offers	in	the	area	of	public	transport	by	rail
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Possibilities to create attractive public transport offers – formal and theoretic approach
III. Opinion on selected rules included in sustainable public transport plans which already  entered 

into force 
 1. Rail network scheduled to perform PSO transports
 2. Expected PSO transports standard
IV. Summary and conclusions
Abstract: The article deals with selected aspects of developing attractive offers in the area of public 
railway passenger transport on the basis of sustainable public transport plans. The paper focuses 
mainly on the limitations resulting from legal provisions defining the scope of such plans. Particular 
attention is paid to the analysis of the method of selecting transport lines, developments meant 
to integrate rail transport with other transport means, the tariff system and system adjustments 
for people with disabilities.
Key	words: sustainable public transport plans; public transport offer; local law.

Magdalena Wilczek-Karczewska, Legal-history	approach	to	the	development	of	railways	
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