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Od redaktorów prowadzących

Oddajemy w Państwa ręce kolejny zeszyt internetowego Kwartalnika Antymonopolowego 
i  Regulacyjnego (iKAR) dotyczący problematyki regulacji w transporcie. Po raz pierwszy co-
roczny numer specjalny o tematyce transportowej wykracza poza zagadnienia regulacji sektora 
transportu kolejowego i obejmuje również sektor lotniczy, co stanie się zwyczajem czasopisma.

Do tematyki lotniczej, objętej niniejszym zeszytem, wprowadza artykuł autorstwa prof. 
dr. hab. Marka Żylicza – międzynarodowej sławy eksperta w dziedzinie prawa lotniczego, a także 
naukowego mentora i opiekuna większości prawników zajmujących się prawem lotniczym w Polsce. 
Omawiając problemy unifi kacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego, prof. M. Żylicz 
analizuje czynniki kształtujące ekonomiczną regulację międzynarodowego transportu lotniczego, 
a także wskazuje na brak jednolitej międzynarodowej regulacji zasad działalności gospodarczej 
i konkurencji. Ten ostatni, interesujący obszar prawa lotniczego eksploruje szczegółowo również 
dr Agnieszka Kunert-Diallo w swym artykule pt. „Dostęp do rynku przewozów lotniczych jako 
przedmiot międzynarodowej regulacji prawnej”.

Pozostała część tekstów poświęconych transportowi lotniczemu dotyczy regulacji i polityki 
Unii Europejskiej w tym zakresie. Aktualny stan i perspektywy zewnętrznych stosunków UE w dzie-
dzinie lotnictwa prezentuje artykuł dr. Mariana Bujnowskiego. Tekst dr Natalii Kohtamäki zawiera 
szczegółowe omówienie statusu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Dr Jakub 
Kociubiński zwraca uwagę na ciekawy poznawczo i ważny w praktyce problem rozbieżnych intere-
sów poszczególnych grup pasażerów. Autor postuluje ujednolicenie standardu badań rynku w ra-
mach postepowań dotyczących kooperacji i koncentracji przewoźników lotniczych. Dopełnieniem 
zeszytu w obszarze lotnictwa są przeglądy i omówienia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE 
oraz decyzji Komisji Europejskiej autorstwa dr. Piotra Bogdanowicza oraz grupy autorów z ośrod-
ka rzeszowskiego: dr Dagmary Kuźniar-Kwiatek, dr. Marcina Pączka i dr Lidii Brodowski, a także 
przygotowana przez prof. dr hab. Małgorzatę Polkowską recenzja książki.

Rozważania dotyczące regulacji sektora transportu kolejowego koncentrują się przede wszystkim 
na szczegółowych kwestiach istotnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu kolejowego: mgr Tomasz Chudziński analizuje, 
z jednej strony pod kątem obowiązku udostępniania informacji publicznych, z drugiej – konieczno-
ści ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, akta w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia stawek 
opłat jednostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej; mgr Wojciech Pawłuszko 
przedstawia status prawny wybranych przedsiębiorstw kolejowych jako podmiotów o szczegól-
nym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a mgr Marcin Trela dokonuje przeglądu orzecznictwa 
w zakresie interesu prawnego przewoźników kolejowych w postępowaniach nadzorczych prowa-
dzonych przez Prezesa UTK wobec zarządców infrastruktury kolejowej; mgr Iwona Miedzińska 
bada wybrane zagadnienia dotyczące zapewnienia interoperacyjności systemu kolei w UE, na-
tomiast mgr Karol Kłosowski przygląda się szczegółowo wytycznym interpretacyjnym Komisji 
Europejskiej do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów 
w ruchu kolejowym. Niezwykle interesujący tekst dr. Marcina Króla analizuje, i to na płaszczyźnie 
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nauk ekonomicznych, nowe zjawisko operatorów open-accessowych w pasażerskim transporcie 
kolejowym w UE. Swoistym dopełnieniem opracowań dotyczących regulacji transportu kolejowe-
go, które dotychczas przygotowywali pracownicy naukowi oraz praktycy zajmujący się powyższą 
problematyką, jest publikowane po raz pierwszy na łamach iKAR-a opracowanie przygotowane 
przez studenta WPiA UŁ, Pana Marcina Kraśniewskiego, poświęcone konkurencji w polskim sek-
torze transportu kolejowego.

Tak jak w przypadku poprzednich numerów, redaktorzy prowadzący chcieliby serdecznie 
podziękować wszystkim Autorom opracowań opublikowanych w niniejszym numerze periodyku. 
Mamy nadzieję, że opracowania te przyczynią się do zwiększenia zainteresowania przedstawicieli 
m.in. polskiej doktryny publicznego prawa gospodarczego prawem transportowym. 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 składamy 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 w sektorze transportu kolejowego i lotniczego.

Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.

Mgr Łukasz Gołąb 
Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Dr Jan Walulik
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
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Marek Żylicz*

Problemy unifi kacji prawa międzynarodowego 
transportu lotniczego

Spis treści
I. Uwagi wstępne
II. Ocena istniejącego systemu
III. Czynniki kształtujące ekonomiczną regulację międzynarodowego transportu lotniczego
IV. Czy są szanse na dobry globalny system?
V. Uwaga końcowa

Streszczenie
Artykuł wskazuje, że historyczny rozwój stosunków międzynarodowych w lotnictwie doprowadził 
do wykształcenia złożonej struktury międzynarodowej regulacji ekonomicznej. Reżim ten składa 
się z umów wielostronnych oraz tysięcy umów bilateralnych i nie gwarantuje globalnej jednolitości 
prawa rządzącego rynkiem transportu lotniczego. Dotychczas światowe ujednolicenie międzyna-
rodowego prawa lotniczego objęło głównie sferę bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, a jedynie 
w bardzo niewielkim stopniu dotyczyło działalności gospodarczej i konkurencji. Istnieje wiele czyn-
ników kształtujących politykę lotniczą poszczególnych państw. Dlatego, podobnie jak w innych 
sferach międzynarodowych stosunków gospodarczych, podstawową trudnością w stworzeniu 
systemu globalnej regulacji ekonomicznej w lotnictwie jest znalezienie wspólnego mianownika 
między państwami bardziej i mniej rozwiniętymi. 

Słowa kluczowe: ekonomiczna regulacja rynku; transport lotniczy; prawo lotnicze; ICAO;  konwencja 
chicagowska; zwierzchnictwo powietrzne; polityka lotnicza; GATS

JEL:  K33, L93 

I. Uwagi wstępne
Minęło mniej więcej sto lat od czasu, gdy lotnictwo z okresu eksperymentów i pokazów za-

częło wchodzić w okres coraz bardziej ważnych operacji – najpierw wojskowych, następnie także 
służących innym celom. Dzięki postępowi w technie lotniczej statki powietrzne o coraz większej 
pojemności i wydłużonym zasięgu lotów zaczęto wykorzystywać w coraz większym zakresie do 
przewozu osób oraz ładunków i na coraz dłuższych trasach, także międzynarodowych. Transport 
lotniczy odbywany na dłuższych trasach, przy wzrastającej szybkości lotów oraz zwiększającej 

* Prof. dr hab. nauk prawnych. Emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 
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się wartości oszczędzanego czasu, zyskiwał w niektórych relacjach przewagę nad transpor-
tem lądowym i morskim. Powstał też sektor usług transportu lotniczego, który – początkowo 
wspierany fi nansowo przez państwa z motywów politycznych, rzadziej też innych społecznych 
– z czasem stał się dziedziną samodzielnej działalności zarobkowej, a także w coraz szerszym 
zakresie –przedmiotem sektorowej polityki i regulacji ekonomicznej również w stosunkach 
międzynarodowych.

Rozwój prawa lotniczego – krajowego i międzynarodowego – objął początkowo głównie sferę 
bezpieczeństwa i porządku ruchu lotniczego, a więc sferę prawa publicznego. Pierwsze wielo-
stronne lotnicze konwencje międzynarodowe – paryska z 1919 r., madrycka z 1926 r. i hawańska 
z 1928 r. – dotyczyły publicznoprawnych zagadnień żeglugi powietrznej (jedynie w tej ostatniej 
znajdujemy też wzmiankę o liniach lotniczych). Konwencja warszawska z 1929 r. unormowała 
jedynie niektóre zagadnienia cywilnoprawne dotyczące transportu lotniczego, natomiast konwen-
cja rzymska z 1933 r. – odpowiedzialność za szkody. Także sporządzona w Chicago w 1944 r. 
konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym zawiera przede wszystkim przepisy dotyczą-
ce bezpieczeństwa i porządku żeglugi powietrznej (z nielicznymi postanowieniami dotyczącymi 
niedyskryminacyjnego traktowania służb powietrznych). Przyjęte na tejże konferencji dwa układy 
międzynarodowe dotyczyły wzajemnego przyznania przez państwa strony prawa eksploatacji 
regularnych służb powietrznych w zakresie dwóch wolności technicznych oraz pięciu wolności 
(dwóch technicznych i trzech handlowych). Pierwszy z nich został jednak przyjęty tylko przez 
część państw stron konwencji chicagowskiej, drugi zaś – przez zaledwie kilkanaście z nich. Reżym 
prawno-ekonomiczny operacji międzynarodowego transportu lotniczego określały ustawy zain-
teresowanych państw, zezwolenia i koncesje wydawane na podstawie tych ustaw oraz w coraz 
większej mierze dwustronne międzynarodowe umowy lotnicze. Po drugiej wojnie światowej liczba 
tych umów przekroczyła cztery tysiące. Stworzyły one system zwany chicagowsko-bilateralnym 
(choć trudno właściwie mówić o systemie, jest to bowiem zbiór umów od siebie niezależnych). 
Z czasem zaczęły się tworzyć także układy grupowe, regionalne. Szczególne znaczenie uzyskał 
system powstały we Wspólnocie Europejskiej oraz układ między Unią Europejską i jej członkami 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nadal jednak pozostają nieujednolicone regulacje w zakre-
sie stosunków z państwami trzecimi. Obok ekonomicznej regulacji usług transportu lotniczego 
znaczenie dla ich rozwoju mają też nowe akty międzynarodowego prawa lotniczego cywilnego 
i karnego.

II. Ocena istniejącego systemu
Opisany układ, określany niezbyt trafnie jako system prawa, należałoby ocenić według na-

stępujących kryteriów.
Po pierwsze, czy zapewnia jednolitość prawa rządzącego rynkiem międzynarodowego trans-

portu lotniczego. Wiadome jest, że nie zapewnia skoro składa się z umów międzynarodowych, 
co prawda także wielostronnych, lecz przyjętych nie przez wszystkie grupy państw, z tysięcy róż-
niących się treścią umów międzynarodowych dwustronnych i ustaw krajowych obowiązujących 
w zakresie nieobjętym przez umowy międzynarodowe. Występują też w związku z tym kolizje praw 
i jurysdykcji. W sumie oznacza to w licznych obszarach i sytuacjach niepewność stanu prawnego 
dla stron uczestniczących w obrocie międzynarodowym, w szczególności przewoźników lotniczych 



10 Marek Żylicz            Problemy unifi kacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.1

10

i usługobiorców. Przy braku jednolitych i powszechnie przyjętych przez państwa zasad dotyczyć 
to może bezpieczeństwa lotów. Jeszcze liczniejsze kolizje lub niepewność prawa występują w re-
lacjach między przewoźnikami i ich klientami.

Gdy chodzi o mechanizmy czy też regulacje rynku międzynarodowych usług lotniczych 
umowy międzynarodowe określają wprawdzie podstawowe prawa dostępu do rynku, pozosta-
wiają jednak na ogół w dużej mierze dowolność stosowania różnych reguł dotyczących działania 
przedsiębiorstw obcych na danym terytorium.

Po drugie, czy istnieją oznaki postępu w kierunku ujednolicenia zasad rządzących między-
narodowym transportem lotniczym. Otóż istnieją – przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa 
lotów, a także ochrony lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji. W tym zakresie Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) posiada szerokie kompetencje i wykonuje 
ogromną pracę w celu rozwijania i kontroli stosowania właściwych ujednoliconych norm i zaleceń. 
Uzupełniają je i uściślają odpowiednie przepisy regionalne (w szczególności przepisy UE), a ich 
realizacja w poszczególnych państwach jest przez odpowiednie organy nadzorowana. Działania 
w ramach ICAO doprowadziły też do powstania szeregu nowych konwencji międzynarodowych 
lub ich zmian w zakresie lotniczego prawa karnego (przyjętego przez niemal ogół państw), a także 
prywatnego (unifi kowanego z większymi oporami), w szczególności dotyczącego odpowiedzialno-
ści przewoźników lotniczych za szkody w przewozie lotniczym oraz operatorów (użytkowników) 
statków powietrznych za szkody wyrządzone osobom trzecim na powierzchni ziemi. Natomiast, 
jak wspomniano wyżej, nadal brakuje wielostronnej międzynarodowej regulacji dotyczącej dostępu 
do rynku usług lotniczych i stosowanych w transporcie lotniczym zasad działalności gospodar-
czej i konkurencji. W tym zakresie ICAO nie ma kompetencji do stanowienia norm i zaleceń. Nie 
udało się też ICAO doprowadzić do przyjęcia odpowiedniej międzynarodowej konwencji, a sie-
dem kolejnych konferencji ICAO dotyczących transportu lotniczego pozwoliło jedynie wymieniać 
w tych sprawach poglądy i propozycje, nie doprowadzając do ustanowienia chociażby miękkiego 
prawa. Nie odniosły również powodzenia działania zmierzające do objęcia transportu lotniczego 
zakresem działania Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (GATS). Istotne osiągnięcia 
w tym zakresie osiągnięto jedynie w Unii Europejskiej, a częściowo też w stosunkach między 
UE i USA   w niektórych mniejszych układach regionalnych.

Po trzecie, istniejące regulacje i tendencje w omawianym zakresie należy ocenić według celów, 
którym służą czy służyć powinny. Tutaj problemy są liczne i szczególnie trudne do rozwiązania.

III. Czynniki kształtujące ekonomiczną regulację 
międzynarodowego transportu lotniczego

Prawo rządzące międzynarodowym transportem lotniczym stanowią suwerenne państwa 
sprawujące swe kompetencje zwierzchnicze terytorialne, a także w odniesieniu do posiadają-
cych ich przynależność statków powietrznych oraz osób fi zycznych i prawnych, w szczególności 
przewoźników lotniczych. Każdy z tych tytułów zwierzchnictwa obejmuje określone uprawnienia 
państwa, m.in. prawo do ochrony przedmiotów zwierzchnictwa, jak również odpowiedzialność 
z tytułu sprawowanego wobec nich nadzoru. W razie zbiegu kompetencji państw, samolotowej 
i osobowej - w przypadku międzynarodowych operacji lotniczych – szczególne znaczenie ma kom-
petencja terytorialna. Wynika to zarówno z powszechnego uznania zwierzchnictwa państw w ich 
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przestrzeni terytorialnej, której wykorzystywanie zależy od zgody danego państwa, jak i z prak-
tycznych możliwości wykonywania czynności władczych wobec obcych statków powietrznych 
czy osób. Decydują tutaj kompetencje terytorialne w zakresie przyznawania wolności dostępu 
do rynku transportu lotniczego oraz warunków działalności obcych przewoźników na terytorium 
danego państwa. Co sprawia, że międzynarodowa regulacja usług transportu lotniczego stwarza 
trudności większe niż w transporcie morskim, korzystającym z wolności mórz.

Prawo rządzące międzynarodowym transportem lotniczym stanowi instrument polityki państw 
tworzących to prawo, która jest mniej lub bardziej restryktywna albo liberalna, a w razie różnią-
cej się postawy stron prawo to powstaje w drodze kompromisu. O tym, czy polityka państw w tej 
dziedzinie jest mniej lub bardziej liberalna decydują różne względy ogólnopolityczne (niekiedy 
obronne), a także – chociaż nie zawsze – preferencje dla liberalnej gospodarki rynkowej czy też 
gospodarki etatystycznej (planowej). Polityka ta może też być ukierunkowana na ogólne zrów-
noważenie korzyści gospodarczych (overall balance) lub też ich równoważenie w sektorze usług 
lotniczych (sectoral balance). W zakresie regulacji międzynarodowego transportu lotniczego 
w systemie chicagowsko-bilateralnym postanowienia zawieranych umów międzynarodowych 
wskazują na przewagę podejścia sektorowego. Rzadziej w negocjacjach lotniczych uwzględnia 
się interesy innych sektorów (np. turystyki).

Na marginesie warto zauważyć, jak poszczególne państwa dążą do kształtowania swych 
stosunków i optymalizacji wyników działalności międzynarodowego transportu lotniczego lub też 
przynajmniej do zrównoważenia wzajemnie przyznawanych praw i korzyści. Decydują tu indywi-
dualne czynniki i negocjacyjne atuty, w szczególności zaś:
1) rozmiary i położenie terytorium państwa;
2) wielkość i charakterystyka rynku przewozów lotniczych czy większość przewozów jest gene-

rowana i opłacana na terytorium danego państwa, czy też państwa partnera lub też państw 
trzecich;

3) potencjał i pozycja konkurencyjna narodowych przewoźników lotniczych.
O ile pierwszy z wymienionych czynników na szczęście nie ulega częstym zmianom, o tyle 

w przypadku drugim (rynek) i trzecim (potencjał konkurencyjny narodowych przewoźników) do-
chodzi nieraz do poważnych zmian.

Proces rozszerzania liberalizacji dostępu do rynku międzynarodowego transportu lotnicze-
go, usuwania dyskryminacji fl ag oraz promowania konkurencji przebiega z dużym trudem.  
Gdy chodzi o regulację ekonomiczną w ścisłym znaczeniu, należy stwierdzić co następuje:
1. W zakresie wymiany wolności lotniczych nie ma nadal konwencji o zamierzonym zasięgu 

światowym poza incydentalnymi postanowieniami art. 5 konwencji chicagowskiej i mającymi 
ograniczone znaczenie układami chicagowskimi o dwóch wolnościach. Nie ma także regulacji 
dotyczących tzw. wolności operacyjnych.

2. Nie ma regulacji o zamierzonym zasięgu światowym, gdy chodzi o wolności działalności 
handlowej przewoźników lotniczych.

3. Nie ma powszechnie przyjętych zasad konkurencji między przewoźnikami lotniczymi.
4. Szczególnie istotne jest utrzymywanie się przepisów uzależniających licencjonowanie i wyzna-

czanie przewoźników lotniczych do obsługiwania umownych tras od przynależności państwo-
wej („narodowości”) właścicieli i podmiotów kontrolujących przedsiębiorstwa. Istnieją jednak 
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tendencje do zastępowania kryteriów kapitałowych przez inne, uwzględniające powiązania 
przewoźnika z państwem wyznaczającym go lub upoważniającym do obsługi danych tras.

IV. Czy są szanse na dobry globalny system?
Ustanowienie systemu regulacji ekonomicznej usług transportu lotniczego byłoby pożądane 

w celu optymalizacji tego systemu w skali globalnej (zakładając, że optymalizacja w tej skali byłaby 
w ogóle możliwa). Warunkiem powstania takiego systemu byłoby przekonanie ogółu państw, kie-
rujących się różnymi racjami i argumentami, o tym, że projektowany system przynosi im określone 
korzyści, jeżeli nie w ujęciu sektorowym, to w ujęciu szerzej traktowanego bilansu korzyści. Nie 
wydaje się by istniały szanse opracowania i ujęcia w formę traktatów takiego systemu w realnie 
dającej się określić perspektywie. Wymagałoby to nie tylko uzgodnienia mających obowiązywać 
reguł prawa, lecz także stworzenia globalnego systemu zarządzania (governance) mającego kom-
petencje do ewentualnego aktualizowania przepisów i wytycznych szczegółowych, monitorowania 
stosowania tych reguł i zaleceń przez państwa oraz stosowania sankcji w przypadkach naruszeń. 
ICAO nie ma takich kompetencji i zapewne broniłaby się przed ich przyjęciem. Nie widać również 
szans na przyjęcie takich zadań przez WTO w ramach systemu GATS. Uzależnienie dostępu do 
rynku oraz narodowego traktowania obcych przewoźników od indywidualnych zobowiązań państw 
według GATS wykluczałoby powszechną liberalizację usług lotniczych.

Podstawowym warunkiem postępu, nie tylko w tej dziedzinie obrotu międzynarodowego, 
jest znalezienie rozwiązań mających zastosowanie w relacjach między państwami bogatszymi 
i bardziej rozwiniętymi z jednej strony i państwami biedniejszymi, słabiej rozwiniętymi, z drugiej. 
Te ostatnie obawiają się rozwiązań zbyt liberalnych i niosących nadmierne ryzyko dla słabszych 
partnerów. Znalezienie takich rozwiązań obejmujących opisany wyżej zakres zagadnień byłoby 
trudne ze względu na ich ilość i skomplikowane powiązania, lecz przede wszystkim ze względu 
na brak widocznych, realnych postępów w realizacji zasady międzynarodowej solidarności. Próby 
rozwiązań opartych na zasadzie solidarności w stosunkach między partnerami bardziej i mniej 
rozwiniętymi, mocniejszymi i słabszymi ekonomicznie podjęte zostały w niektórych obszarach 
leżących na obrzeżu głównego obszaru ekonomicznej regulacji międzynarodowego transportu 
lotniczego, mianowicie w zakresie cywilnoprawnej odpowiedzialności przewoźników lotniczych 
i użytkowników (operatorów) statków powietrznych oraz ubezpieczenia odnośnych do rodzajów 
ryzyka.

Pierwszy przykład to regulacja pokrywania szkód w lotniczym przewozie pasażerów. Konwencja 
warszawska przyjęła zasadę odpowiedzialności przewoźnika ograniczonej do kwoty odpowiadają-
cej obecnej wartości około 10 tys. USD, podwyższonej protokołem haskim do około 20 tys. USD. 
Odszkodowanie mogło być wyższe w przypadkach szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub po-
ważnego niedbalstwa po stronie przewoźnika albo jeżeli strony ustaliły to w umowie, z odpowiednią 
dopłatą od pasażera. W protokole gwatemalskim z 1972 r., a następnie w protokole montrealskim 
nr 3 z 1975 r. zawarto nowe postanowienia mające stanowić kompromis między oczekiwanym 
przez społeczeństwa krajów bogatszych zniesieniem jakiegokolwiek limitu a zastrzeżeniami z kra-
jów słabiej rozwiniętych. Te ostatnie obawiały się nadmiernego obciążania słabszych fi nansowo 
przewoźników z równoczesnym nadmiernym kosztem ubezpieczeń przewoźnika wliczonych do 
taryf obowiązujących także pasażerów uboższych, niemogących liczyć na wysokie odszkodowania. 
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Przewidziano więc limit podwyższony do 100 tys. USD, nieprzekraczalny. Równocześnie prze-
widziano możliwość wprowadzenia systemu gwarantującego możliwość dodatkowego ubezpie-
czenia na żądanie i na koszt zainteresowanego pasażera. Koszt ten nie obciążałby zatem ogółu 
pasażerów. Protokoły te nie weszły w życie z powodu stanowiska państw najbardziej rozwiniętych, 
ich środowisk konsumenckich i adwokackich. Państwa te doprowadziły do zawarcia w 1999 r. 
konwencji montrealskiej, która zniosła w ogóle limit odszkodowań pasażerskich. Konwencja war-
szawska wiąże nadal państwa, z których tylko część przyjęła również konwencję montrealską. Brak 
więc jednolitego systemu, który miał uwzględniać interesy bogatszych i biedniejszych partnerów.

Drugi przykład to konwencje dotyczące odpowiedzialności użytkowników statków powietrz-
nych za szkody wyrządzone osobom trzecim. Konwencje z lat 1933 i 1952 miały być zastąpione 
przez dwie konwencje montrealskie z 2009 r. Jedna z tych ostatnich miałaby uregulować ogólne 
zasady tej odpowiedzialności, druga zaś – szczególne zasady mające zastosowanie w przypadku 
szkód powstałych w wyniku aktów bezprawnych, terrorystycznych. W drugiej konwencji montreal-
skiej, oprócz zasad i limitów odszkodowań, podobnych jak w konwencji pierwszej, przewidziano 
utworzenie specjalnego funduszu. Byłby on stworzony z wpłat wniesionych przez państwa strony 
konwencji, z równoczesnym wprowadzeniem opłat pobieranych od przewoźników lub wpłacanych 
przez innych użytkowników statków powietrznych. Z funduszu tego byłyby pokrywane szkody 
przekraczające możliwości fi nansowe poszczególnych przewoźników i użytkowników statków 
powietrznych, a także możliwości komercyjnego ubezpieczenia ich odpowiedzialności. W kolej-
nych latach odpowiednie kwoty byłyby uwzględniane przy ustalaniu bieżących wpłat. Przykład 
kilkumiliardowych strat powstałych w serii zamachów z 11 września wskazuje, jak ważne byłoby 
działanie tego systemu dla ogółu potencjalnych poszkodowanych, a w szczególności dla słab-
szych ekonomicznie przewoźników i użytkowników statków powietrznych z większości państw. 
Otóż wszystko wskazuje na to, że konwencja nie wejdzie w życie i międzynarodowy fundusz nie 
powstanie, ponieważ w państwach najbardziej rozwiniętych uznano, że ich własne silne systemy 
ubezpieczeniowe wystarczą, aby rozwiązać ich problemy bez konieczności zabezpieczenia po-
trzeb krajów słabszych.

V. Uwaga końcowa
Niezwykły rozwój lotnictwa i transportu lotniczego w ostatnich stu latach stworzył potrzebę 

ustanowienia odpowiednich regulacji prawnych o zasięgu światowym. Dokonana przez autora 
bardzo ogólna i z konieczności skrócona oraz niepełna ocena kształtującego się w tym czasie 
prawa lotniczego, obowiązującego w transporcie lotniczym międzynarodowym, prowadzi do 
stwierdzenia, że osiągnięto ogromny postęp w tworzeniu i stałym doskonaleniu międzynarodo-
wych norm prawnych odnoszących się do spraw bezpieczeństwa żeglugi powietrznej i ochrony 
lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji, a także międzynarodowego ścigania sprawców 
tych aktów. W tym zakresie działają konwencje i przepisy szczegółowe o zasięgu światowym, 
implementowane i uściślane w ramach układów regionalnych, z przodującą rolą Unii Europejskiej. 
Brakuje natomiast istotnego postępu w dziedzinie regulacji ekonomicznej tego transportu, gdy 
chodzi o sprawy wolności lotniczych i handlu usługami lotniczymi W tej dziedzinie nie ma żadnej 
konwencji o zamierzonym zasięgu światowym, dominuje system chicagowsko-bilateralny, niesko-
ordynowany i z zasady restryktywny, powoli tylko zmierzający do dwustronnych lub regionalnych 
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układów „otwartego nieba” (z przodującą pozycją UE). Natomiast w obszarze międzynarodowe-
go lotniczego prawa prywatnego, leżącego niejako na obrzeżu prawa gospodarczego, widoczny 
jest postęp w postaci kilku wielostronnych konwencji. Jednak konwencje te przyjęte przez różne 
większe lub mniejsze grupy państw, przy lukach wypełnianych przez prawo wewnętrzne, nie za-
pobiegają kolizjom praw i jurysdykcji.

Wydaje się, że w zakresie międzynarodowej ekonomicznej regulacji transportu lotniczego 
trzeba będzie jeszcze długo czekać na jakieś ogólnie akceptowalne rozwiązania. Międzynarodowy 
aparat zarządzania sprawami lotnictwa cywilnego (ICAO) nie ma wystarczających kompetencji 
w tym zakresie. Nie ma ich także WTO.

Niepokojący jest również brak przejawów solidarności międzynarodowej i poważnych prób 
godzenia sprzecznych interesów w tej dziedzinie, podobnie jak w cywilno-prawnej regulacji dzia-
łalności lotnictwa. Pod tym względem transport lotniczy niewiele się różni od innych dziedzin 
obrotu międzynarodowego.
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* Doktor inż. pil., specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa cywilnego. Pracuje w międzynarodowych programach pomocy 
technicznej w sektorze lotnictwa cywilnego fi nansowanych przez Komisję Europejską i Bank Światowy.
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Streszczenie 
Artykuł dotyczy unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa. Autor 
przedstawia jej genezę, w tym prawne i ekonomiczno-polityczne implikacje orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. Omawia jej podstawowe cele, zasady i fi lary, 
na których jest oparta. Charakteryzuje jej rozwój i współpracę lotniczą UE z kluczowymi partne-
rami regionalnymi i światowymi oraz perspektywy jej rozwoju. 

Słowa kluczowe: transport; unijna lotnicza polityka transportowa; unijna współpraca międzynaro-
dowa w dziedzinie lotnictwa; uregulowania międzynarodowych usług lotniczych; „otwarte niebo”.

JEL: L93, L98

I. Geneza
Próby nakłonienia państw członkowskich do nawiązania współpracy w celu prowadzenia 

spójnej polityki międzynarodowej w sektorze transportu lotniczego Komisja Europejska (dalej: KE) 
podejmowała od utworzenia europejskiego rynku wewnętrznego (zwanego również jednolitym ryn-
kiem), tj. od 1992 r. Propozycje KE zmierzały do wypracowania i wdrożenia europejskiego podejścia 
do stosunków międzynarodowych w branży lotniczej. Stała ona na stanowisku, że opracowanie 
unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa było logicznym następ-
stwem utworzenia wewnętrznego rynku i regulujących jego funkcjonowanie wspólnych przepisów. 
Uważała, że w celu zarządzania międzynarodowymi usługami lotniczymi państwa członkowskie 
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Wspólnot Europejskich powinny współpracować przez instytucje wspólnotowe. Twierdziła też, że 
wspólnotowe podejście do sektora transportu lotniczego wynika z zasad traktatowych i wpłynie 
korzystnie na jego funkcjonowanie i rozwój. 

Wykazywała przy tym, że w sytuacji gdy inicjatywy wspólnotowe obejmują większość ele-
mentów transportu lotniczego – poczynając od bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa, 
a na ochronie praw pasażerów kończąc – coraz bardziej nie na miejscu było, aby stosunki mię-
dzynarodowe w sektorze lotniczym pozostawały w gestii poszczególnych państw członkowskich. 
W opublikowanej w 2001 r. Białej Księdze w sprawie europejskiej polityki transportowej1, KE uznała 
rozwój spójnej polityki zewnętrznej dla lotnictwa za pilny priorytet, który pozytywnie wpłynie na 
rozwój rozdrobnionego unijnego sektora lotniczego. 

1. Umowy w sprawie międzynarodowych usług lotniczych

W owym czasie powszechną praktyką było, że w celu świadczenia usług lotniczych państwa 
zawierały dwustronne umowy, które były przygotowywane w oparciu o ramowe zasady wynikają-
ce z konwencji chicagowskiej z 1944 r. Sytuacja nie zmieniła się po utworzeniu jednolitego ryn-
ku – państwa członkowskie Wspólnoty nadal zawierały umowy o świadczeniu usług lotniczych 
w dotychczasowy sposób. Liczba tak zawartych umów była inna dla każdego państwa, niemniej 
średnio wypadało po około 60–70 umów na jedno państwo członkowskie. Podpisywane umowy 
nie różniły się znacznie formą. W części głównej zawierały one zasady ogólne, a w załącznikach 
umieszczone były bardziej szczegółowe ustalenia, takie jak trasy przewozowe, liczba wykonywa-
nych lotów czy dodatkowe prawa ruchu (Żylicz, 2011, s. 54) – w tym tzw. piąta wolność lotnicza, 
w ramach której linie lotnicze mają prawo do zabierania pasażerów i ładunku do państw trzecich 
oraz prawo przywożenia pasażerów i ładunku z tych państw. Często umowom tym towarzyszyły 
dodatkowe, niejawne porozumienia (Memorandum of Understanding; dalej: MOU), które zawierały 
porozumienia handlowe między przewoźnikami lotniczymi i ustalały inne kwestie, np. fi nansowe. 

W praktyce zasadnicze teksty umów pozostawały niezmienione przez lata, podczas gdy 
wszelkie załączniki i MOU zmieniane były gdy zachodziła potrzeba uwzględnienia zmian zacho-
dzących na rynku lotniczym. Znacząco różniły się one jednak w skutkach, jakie wywoływały. Jedne 
z nich były bardzo liberalne, a inne bardzo restrykcyjne. Niektóre z nich zezwalały na otwartą 
konkurencję między przewoźnikami stron zawierających umowę, podczas gdy inne praktycznie 
wykluczały konkurencję między operatorami. Na przykład umowy o „otwartym niebie”, powszech-
nie negocjowane przez Stany Zjednoczone, są tradycyjnymi umowami dwustronnymi, które przy-
znają prawa przewozowe wyłącznie liniom lotniczym stron umowy. Przewidują jednak możliwość 
zniesienia ograniczeń ilościowych w częstotliwości wykonywanych lotów i liczby przewoźników 
uprawnionych do ich wykonywania. 

Najistotniejsze jednakże, z punktu widzenia interesów wspólnotowych, było, że zezwalały one 
liniom lotniczym obu stron na rozwój połączeń między nimi, oferując nieograniczone korzystanie 
z „piątej wolności” w innych państwach Wspólnot. W konsekwencji okazało się, że korzyści pły-
nące z tych porozumień dla operatorów europejskich były relatywnie niewielkie, jako że w zamian 
za uzyskanie dostępu do rynku amerykańskiego – gdzie nie ma zbyt wielu miejsc, do których 
opłacalne byłoby rozwijanie dalszych połączeń – przewoźnicy Stanów Zjednoczonych uzyskiwali 

1 Time to Decide, White Paper on European Transport Policy for 2010, COM (2001) 370 z 12.09.2001 r. 
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dostęp do regionalnego rynku wspólnotowego położonego blisko licznych innych międzynarodo-
wych rynków. W rezultacie z praw tych najbardziej skorzystały transportowe fi rmy amerykańskie 
świadczące usługi wewnątrzwspólnotowego przewozu przesyłek pocztowych.

W tej sytuacji Komisja, zaniepokojona występującymi niezgodnościami, wszczęła kroki prawne 
i wystąpiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS) z pozwem przeciwko ośmiu 
państwom członkowskim, które podpisały umowy dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi2. W dniu 
5 listopada 2002 r. ETS wydał orzeczenia w sprawie tzw. otwartego nieba3, które wyjaśniły kom-
petencje Wspólnot Europejskich w dziedzinie międzynarodowych usług lotniczych, regulowanych 
dotychczas przez umowy dwustronne zawierane miedzy państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi. Orzeczenie wykazało, że charakter systemu i sposoby, w jakie poszczególne państwa 
członkowskie umowy negocjowały i wykonywały, stały w sprzeczności z wypracowanym we 
Wspólnotach jednolitym systemem regulacji. 

2. Implikacje orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 5 listopada 2002 r. w sprawie „otwartego 
nieba” stał się punktem zwrotnym dla rozwoju unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosun-
ków w dziedzinie lotnictwa. Zgodnie z jego sentencją trzy dziedziny pozostawiono do wyłącznej 
kompetencji UE: komputerowe systemy rezerwacji, stawki wewnątrzwspólnotowe i rozkład lotów, 
przy czym każda z tych dziedzin podlegała w całości ustawodawstwu wspólnotowemu. 

ETS stwierdził ponadto, że gdy zobowiązania międzynarodowe wchodzą w zakres stoso-
wania wspólnych zasad, stają się elementem wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii oraz że 
państwowe wymogi w zakresie praw własności i sprawowania kontroli w odniesieniu do wyzna-
czania przewoźników lotniczych w ramach dwustronnych umów o komunikacji lotniczej naruszają 
swobodę przedsiębiorczości zapisaną w traktatach. 

Konsekwencje wyroku ETS nie ograniczyły się do wspomnianych ośmiu umów ze Stanami 
Zjednoczonymi, ale wpłynęły na wszystkie istniejące dwustronne umowy lotnicze zawarte między 
państwami członkowskimi i państwami trzecimi oraz wszystkie umowy o usługach lotniczych, któ-
re będą negocjowane w przyszłości. Z orzeczenia ETS wynika, że w przypadku, gdy ma miejsce 
naruszenie wynikające z umowy międzynarodowej, państwa członkowskie mają obowiązek nie 
tylko powstrzymać się od zawierania nowych porozumień międzynarodowych, lecz także utrzy-
mać w mocy już obowiązujące. Ponadto państwa członkowskie zostały zobowiązane do podjęcia 
środków zapewniających wypełnianie zobowiązań traktatowych i stosowania się do decyzji po-
dejmowanych przez instytucje Wspólnoty. 

A co najistotniejsze, z punktu widzenia spójnej polityki międzynarodowej w sektorze trans-
portu lotniczego, Komisja otrzymała mandat do pilnego opracowania unijnej polityki w zakre-
sie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa, uwzględniającej ekonomiczne i polityczne 
aspekty Wspólnoty oraz została zobowiązana do przygotowania projektów działań, które uzna 
za stosowne do jej wdrożenia. 

2 Siedem z nich (Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Austria Finlandia i Szwecja) podpisało umowy „otwartego nieba” i jedno z nich (Wielka Brytania) 
dwustronną – bardziej restrykcyjną.
3 Sprawy C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 and C-476/98 przeciwko Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Finlandii, 
Belgii, Luksemburgowi, Austrii, Niemcom.
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W następstwie powyższego, Komisja zwróciła się do ośmiu rządów państw członkowskich, 
których orzeczenia dotyczyły bezpośrednio, aby wszczęły procedury rewizji umów zawartych ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu jak najszybszego dostosowania się do orzeczeń ETS. Wystąpiła 
również do pozostałych siedmiu państw członkowskich, aby podjęły stosowne kroki w celu do-
stosowania umów zawartych ze Stanami Zjednoczonymi do wymagań prawa wspólnotowego 
i uniknęły konieczności prowadzenia dalszych postępowań w sprawie jego naruszenia. W prakty-
ce oznaczało to, że wszystkie państwa członkowskie zostały wezwane do powstrzymania się od 
przyjmowania wszelkiego rodzaju międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie lotnictwa przed 
uzyskaniem potwierdzenia, że są one zgodne z prawem wspólnotowym. Komisja wystąpiła także 
z wnioskiem do Rady Unii Europejskiej o jak najszybsze przyznanie jej mandatu do negocjowania 
porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie wspólnotowym. 

Uzgadnianie istniejących umów dwustronnych z prawem wspólnotowym zostało uznane za 
priorytet nie tylko dla WE i jej państw członkowskich, lecz także dla zainteresowanych państw 
trzecich i europejskiego sektora lotniczego oraz jego użytkowników. Miało to dwojaki cel: po pierw-
sze zagwarantowanie tych samych praw wszystkim operatorom wspólnotowym na zewnątrz UE 
i wzmocnienie przemysłu europejskiego przez ułatwianie zbliżenia między przedsiębiorstwami; 
po drugie niedopuszczenie do naruszenia stosunków handlowych opartych na tych umowach na 
skutek niepewności prawnej, a w ostateczności ich zaniechania – w przypadku utrzymującego 
się stanu rzeczy4. 

Zdecydowano, że cel ten realizowany będzie z wykorzystaniem środków komplementarno-
ści, co sprzyjać będzie elastyczności i skuteczności podejmowanych działań. Pierwszy z nich to 
negocjacje dwustronne prowadzone przez państwa członkowskie w oparciu o zasady określone 
w rozporządzeniu WE 847/20045, które zobowiązują państwa członkowskie do wprowadzenia do 
negocjowanej umowy standardowych klauzul odzwierciedlających kompetencje wspólnotowe6. 
Drugim środkiem są negocjacje dwustronne na poziomie wspólnotowym w ramach tzw. mandatu 
horyzontalnego umożliwiające wprowadzenie standardowych klauzul do umów zawieranych po-
między państwami członkowskimi i państwem trzecim, na podstawie umowy negocjowanej przez 
Komisję. Przy wykorzystaniu tego środka państwo trzecie nie musi prowadzić indywidualnych 
negocjacji z państwami członkowskimi, z którymi jest ono związane umową7. 

4 Szerzej na ten temat: Komunikat Komisji, Rozwój programu polityki zewnętrznej w zakresie lotnictwa wspólnotowego, COM (2005) 79 końcowy 
z 11.03.2005 r.
5 Komisja przyjęła pakiet środków mających na celu stworzenie ram prawnych dla wszystkich relacji dwustronnych między UE a państwami trzecimi 
w transporcie lotniczym. Ten pakiet środków ma wyeliminować niejasności panujące w sektorze transportu lotniczego, które pojawiły się po wydaniu 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na mocy którego umowy dwustronne (umowy „otwartego nieba”) między Stanami Zjednoczonymi 
a ośmioma państwami członkowskimi uznane zostały za niezgodne z prawem UE. Szerzej na ten temat: Rozporządzenie (WE) nr 847/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE 2004 L 157).
6 Standardowe klauzule przewidziane w rozporządzeniu zostały przygotowane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. W trosce o zachowanie 
elastyczności, przewidziano również analizowanie przypadków, zgodnie z procedurą komitologii, w których klauzule te nie mogły być wprowadzone do 
umowy. W takich przypadkach możliwe jest dopuszczenie do zawarcia umów nieosłabiających celów wspólnotowej polityki w dziedzinie transportu ani 
nienaruszających prawa wspólnotowego. W szczególności faktem jest jednak, że umowa niezawierająca wspólnotowej klauzuli wyznaczania (klauzula 
pozwalająca każdemu przewoźnikowi wspólnotowemu mającemu siedzibę na terytorium danego państwa członkowskiego na wyznaczenie go jako 
operatora na mocy tejże umowy) naruszałaby cele tej wspólnej polityki. Przy naruszeniu zasady swobody przedsiębiorczości przewidzianej w art. 43 
Traktatu WE, tego rodzaju umowa utrzymuje dyskryminację przedsiębiorstw wspólnotowych z powodów narodowościowych, utrwalając tym samym 
nieprawidłowe zróżnicowanie dostępu do rynków zewnętrznych. Komunikat Komisji, Rozwój programu polityki zewnętrznej…, s. 6.
7 Ibidem.
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Implikacje prawne

Z prawnego punktu widzenia orzeczenia Trybunału z 5 listopada 2002 r. w sprawie „otwar-
tego nieba” skutkują tym, że państwa członkowskie nie mogą działać samodzielnie podczas ne-
gocjowania umów w sprawie międzynarodowych usług lotniczych – odtąd usługi te powinny być 
traktowane jako przedmiot wspólnego zainteresowania w ogólnym kontekście UE. Zdecydowano, 
że istniejące umowy dwustronne muszą zostać doprowadzone do zgodności z istniejącym po-
rządkiem prawnym Wspólnot, a do czasu zakończenia procesu dostosowywania tych umów będą 
stosowane dodatkowe procedury dopełniające pomiędzy Wspólnotami i państwami członkowskimi, 
których pogwałcenie zagrożone jest sankcjami prawnymi8. 

Implikacje ekonomiczne i polityczne

Z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia wprowadzenie wspólnotowej zewnętrz-
nej polityki lotniczej wynika z popierania przez KE większej elastyczności, otwartości i spójności 
działań (dwu- i wielostronnych) prowadzonych w obszarze międzynarodowego lotnictwa cywil-
nego. Precyzyjniej zaś, związane jest to z prowadzeniem polityki zmierzającej do zapewnienia, 
aby porozumienia były przygotowywane i zawierane nie tylko między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, lecz także – wszędzie tam, gdzie jest to właściwe – między KE i państwa-
mi trzecimi. W obu przypadkach stosowana będzie jednolita agenda mająca na celu stworzenie 
nowych możliwości gospodarczych poprzez otwarcie rynków i wspieranie inwestycji. 

Oczekuje się, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku jednolitego rynku, takie podejście 
przyniesie korzyści bezpośrednim konsumentom, którzy będą korzystać z bardziej zróżnicowa-
nych, tańszych i jednocześnie wyższej jakości usług, ale również operatorom, dla których otworzą 
się nowe możliwości, w tym konkurowanie na nowo otwartych rynkach. Ponadto otwarcie rynku 
powinno stymulować rozwój innowacyjności – z korzyścią dla sektora lotniczego jako całości. 
Istotne jest także zapewnienie uczciwej konkurencji, którą zamierza się promować poprzez kon-
wergencję regulacyjną w odniesieniu do zarówno warunków ekonomicznych funkcjonowania 
rynków (zwłaszcza w obszarach wdrażania regulacji prawnych dotyczących konkurencji i przy-
znawania subwencji państwowych), jak i kwestii społecznych, ochrony środowiska naturalnego 
oraz efektywności systemów bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa9. 

Wymienione aspekty powinny korzystnie na siebie oddziaływać i w konsekwencji utworzyć 
zrównoważony model, służący jako wzorzec w podejściu do kształtowania międzynarodowych 
stosunków w lotnictwie. Podkreśla się przy tym, że nie jest to formalistyczny model teoretyczny. 
W praktyce każda umowa powinna być przygotowywana indywidualnie dla każdego przypadku 
i gwarantować stronom obopólne korzyści oraz generować wartość dodaną, w szczególności 
w odniesieniu do partnerstwa ekonomicznego i politycznego, stopnia otwarcia rynku i istniejących 
uwarunkowań prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady zagwarantowania uczciwej 
konkurencji oraz promować zrównoważony rozwój w sektorze lotnictwa. 

Oczekuje się, że działając jednomyślnie UE będzie dysponowała zwiększonymi możliwościami 
skutecznego zwalczania negatywnego wpływu rozwijającego się sektora lotniczego na środowisko 
naturalne, zwłaszcza w kwestiach dotyczących zmian klimatu. Uważa się również, że praktyczne 

8 Szerzej na ten temat: Communication from the Commission on the consequences of the Court judgments of 5 November 2002 for European air 
transport Policy, COM (2002) 649 fi nal z 19.11.2002 r.
9 Szerzej na ten temat: Komunikat Komisji, Rozwój programu polityki zewnętrznej…, s. 7 i n.
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wdrożenie zasad unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa skut-
kować będzie szybkim rozwojem branży lotniczej na poziomie jednolitego rynku i zwiększy zdol-
ności europejskich przedsiębiorstw do stawiania czoła wyzwaniom zewnętrznym – co ocenia się 
jako kluczowe dla zapewnienia dobrej koniunktury wspólnotowego przemysłu lotniczego.

Kontekst międzynarodowy odgrywa bardzo istotną rolę w stymulowaniu ciągłego wzro-
stu międzynarodowego ruchu lotniczego w przyszłości. Wynika to z faktu, że UE osiągnęła już 
znaczącą pozycję na światowym rynku lotniczym10. Podobnie przemysł lotniczy – mimo swojej 
specyfi ki – nie może dłużej funkcjonować w oderwaniu od innych sektorów gospodarczych, które 
są w pełni zintegrowane z gospodarką światową. Jego osiągnięcia muszą mieć możliwość za-
prezentowania się na rynkach międzynarodowym, jego konkurencyjność powinna wzrastać po-
przez konkurowanie w skali światowej, a jego usługi poza UE powinny się rozwijać zarówno pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym – z jak największą korzyścią dla użytkowników. W owym 
czasie rynek lotniczy, chociaż ujednolicony poprzez wspólną politykę transportową, nie posiadał 
odpowiedniego wymiaru zewnętrznego.

Na płaszczyźnie wewnętrznej na pierwszy plan wysunęła się polityka obejmująca całokształt 
warunków ekonomicznych, socjalnych oraz ekologicznych w transporcie lotniczym11. Równolegle 
z otwarciem rynku, UE stworzyła ramy prawne, których celem było zapewnienie skutecznego 
i bezpiecznego funkcjonowanie lotnictwa cywilnego, w tym regulacje w sprawie bezpieczeństwa 
lotnictwa cywilnego z 2002 r.12, powołanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA)13 oraz szereg regulacji w zakresie nawigacji lotniczej (szerzej: Łukaszuk, 2012, s. 35) 
w celu utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej14. 

II. Rozwój unijnej polityki lotniczej
Efekty wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „otwartego nieba” z 5 li-

stopada 2002 r. pojawiły się już w połowie 2003 r., kiedy Rada udzieliła Komisji upoważnienia do 
prowadzenia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kompleksowej umowy dotyczą-
cej transportu lotniczego i prowadzenia negocjacji w celu zawarcia tzw. umów horyzontalnych 
zmierzających do harmonizacji z prawem wspólnotowym umów dwustronnych, zawartych przez 
państwa członkowskie z państwami trzecimi. 

Przełomowy moment w rozwoju unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzi-
nie lotnictwa przypada na czerwiec 2005 r., gdy Rada uzgodniła, że polityka ta będzie prowadzona 
w oparciu o następujące trzy fi lary15: (1) przywrócenie pewności prawa poprzez dostosowanie 

10 Szerzej na ten temat: Komunikat Komisji, Rozwój programu polityki zewnętrznej… 
11 Ibidem.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony 
lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, Dz. Urz. WE 2008 L 97/72.
13 European Aviation Safety Agency, EASA, Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie 
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego, Dz. Urz. WE 2002 240/1.
14 Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe); Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady unii Europejskiej z dnia 10 
marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (dalej: Rozporządzenie w sprawie 
zapewniania służb); Rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 w sprawie organizacji i użytkowania 
przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (dalej: Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej); Rozporządzenie 
(WE) NR 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem 
Lotniczym (dalej: Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności), Dz. Urz. WE 2004 L 96.

15 Szerzej na ten temat: The EU’s External Aviation Policy – Addressing Future Challenges, Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2012) 556 fi nal z 27.09.2012 r.
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wszystkich dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych przez państwa członkowskie UE 
z państwami trzecimi, tak aby były one zgodne z unijnym prawem w świetle wyroku ETS w sprawie 
„otwartego nieba”, tj. poprzez usunięcie z nich krajowych wymogów dotyczących prawa własności 
i sprawowania kontroli, a tym samym uznanie swobody przedsiębiorczości unijnych przewoźni-
ków lotniczych; (2) rozwój europejskiego wspólnego obszaru lotniczego, poprzez włączenie do 
niego państw sąsiadujących z UE na południu i wschodzie; (3) wynegocjowanie na szczeblu UE 
kompleksowych umów z pozostałymi kluczowymi partnerami w oparciu o indywidualne upoważ-
nienia do negocjowania w przypadkach, w których wykazano, że zawarcie umowy na szczeblu 
UE przyniesie korzyści gospodarcze i wartość dodaną.

1. Filar pierwszy – przywrócenie pewności prawa

Skoordynowane działania podjęte przez KE i państwa członkowskie w celu przywrócenia 
zdrowych podstaw prawnych w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa w re-
lacjach UE z partnerami na całym świecie zyskały niemalże powszechną akceptację. Zasadę 
wyznaczenia unijnego uznało 117 państw spoza UE, a 55 spośród nich wyraziło zgodę na zastą-
pienie umów dwustronnych zawartych z państwami członkowskimi UE umowami horyzontalnymi 
z UE. Inne państwa zgodziły się zmienić swoje umowy na zasadzie dwustronnej z poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE. W efekcie przeprowadzonych zmian doprowadzono do zgodności 
z wymogami prawa unijnego około 1000 umów dwustronnych o komunikacji lotniczej ze 107 pań-
stwami, obejmujących około 75 procent całego ruchu pasażerskiego między UE i resztą świata16. 

2. Filar drugi – rozszerzony wspólny obszar lotniczy

Przystąpienie do wspólnego obszaru lotniczego wymaga od zainteresowanego państwa 
sąsiadującego z UE implementacji lotniczej części acquis. Ze względu na skomplikowanie pro-
cesu harmonizacji przepisów krajowych z unijnymi i wprowadzenia ich w życie, niektórym z nich 
KE udziela pomocy17. 

Proces tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni lotniczej nadal trwa. W początkowym 
okresie jego rozwój ułatwiał fakt, że w Norwegii i Islandii – po przystąpienia do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (dalej: EEA)18 – ustawodawstwo wspólnotowe już miało zastosowanie 
i ich linie lotnicze w pełni korzystały z tych samych praw, co przewoźnicy wspólnotowi. Także 
Szwajcaria – po podpisaniu porozumienia z KE19 – znacznie zliberalizowała swój rynek lotni-
czy i ustawodawstwo wspólnotowe miało już zastosowanie do szwajcarskich przewoźników 
lotniczych20. Ponadto zakończono lub prowadzono zaawansowane negocjacje UE z państwami 
wówczas kandydującymi do przystąpienia do Wspólnoty, w ramach których negocjowane było 
pełne ich włączenie do jednolitego rynku. Natomiast państwom aspirującym, których przystąpienie 

16 Ibidem.
17 Pomoc udzielana jest w formie tzw. pomocy technicznej. Polega ona na fi nansowaniu pracy zespołów specjalistów unijnych, którzy pracują w da-
nym państwie i pomagają lokalnym władzom wywiązać się z zawartej umowy. Szczegółowe ustalenia, w tym wykaz przepisów mających zastosowanie 
do lotnictwa cywilnego określane są w załącznikach do umowy i obejmują dostęp do rynku i kwestie z nim związane, zarządzanie ruchem lotniczym, 
bezpieczeństwo lotnictwa, ochrona lotnictwa, środowisko, aspekty społeczne, ochrona konsumentów. Przykład ostatnio zawartej i zrealizowanej umowy 
stanowi Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu 
Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym miedzy Unią  Europejską  i jej państwami członkowskimi a Republiką  Mołdawii 
(2012/639/UE), Dz. Urz. WE 2012 L 292/1.
18 European Economic Area, EEA. Szerzej na ten temat: Agreement on the European Economic Area, Dz. Urz. WE 1994 L 1.
19 Porozumienie podpisano 21.06.1999, weszło w życie 01.06.2002. Szerzej na ten temat: Agreement between the European Community and the Swiss 
Confederation on Air Transport, Dz. Urz. WE 2002 L 114.
20 Z wyjątkiem przywileju kabotażu pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i wewnątrz Szwajcarii, który nie był wykonywany. 
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do UE nie nastąpi w najbliższym czasie, zaproponowano porozumienie w sprawie Wspólnego 
Europejskiego Obszaru Lotniczego (dalej: ECAA)21, które stwarzało im możliwości uczestniczenia 
w jednolitym rynku. 

Przy wydatnej pomocy UE duży postęp odnotowano w obszarze dostosowywania ram praw-
nych państw sąsiadujących do prawodawstwa i standardów unijnych w takich dziedzinach, jak 
bezpieczeństwo lotnicze i jego ochrona, zarządzanie ruchem lotniczym, ochrona środowiska na-
turalnego, prawa pasażerów oraz przepisy gospodarcze i kwestie zabezpieczenia społecznego. 
Wdrożone przepisy i procedury przyniosły korzyści zarówno bezpośrednio korzystającym z trans-
portu lotniczego, jak i całemu sektorowi lotniczemu w UE i państwach sąsiadujących. W  ramach 
zawartych umów uzgodniono, że po zakończeniu procesu harmonizacji przepisów strony korzystać 
będą z przywileju piątej wolności lotniczej. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że w przypad-
ku państw aspirujących do przystąpienia do UE pełne wdrożenie unijnych przepisów lotniczych 
w sprawie utworzenia ECAA ułatwi spełnienie ogólnych warunków ich przyjęcia. 

Skutki ekonomiczne pierwszych umów z państwami sąsiedzkimi oceniane w latach 2006–2011 
określane są jako znaczące. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie KE22 oszacowano, że cał-
kowite korzyści gospodarcze płynące z podpisanej w 2006 r. umowy z Marokiem wyniosły ponad 
3,5 miliarda euro. Ponadto odnotowano znaczny wzrost ruchu lotniczego miedzy UE i Marokiem, 
powstało wiele nowych tras i wzrosła liczba operatorów lotniczych oferujących usługi przewozowe, 
a wskutek wzrostu konkurencji opłaty za przewóz pasażerów obniżyły się realnie o 40 procent. 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku umowy UE z regionem Bałkanów Zachodnich23, 
która w okresie 2006–2011 przyniosła korzyści przekraczające 2,4 miliarda euro. W strukturze 
przedstawionych całkowitych korzyści gospodarczych około 85 proc. stanowi zysk po stronie 
konsumentów wynikający ze spadku cen za przewozy. Pozostała część to zyski w obszarze pro-
duktywności i wydajności. 

Oceniając efektywność działań UE w procesie budowy rozszerzonego wspólnego obszaru 
lotniczego, należy stwierdzić, że są one skuteczne. UE zakończyła negocjacje licznych umów 
o komunikacji lotniczej z państwami sąsiadującymi, w wyniku których następowało będzie stopnio-
we otwieranie rynku i konwergencja regulacyjna w kierunku unijnego prawodawstwa w obszarze 
lotnictwa cywilnego. W konsekwencji, przewiduje się powstanie wspólnego obszaru lotniczego 
obejmującego 58 państw zamieszkałych przez około miliard osób. Poza, wspomnianymi już, 
Norwegią, Islandią i Szwajcarią, wielostronne umowy w sprawie transportu lotniczego podpisano 
z partnerami regionu Bałkanów Zachodnich, Gruzją, Jordanią, Marokiem i Mołdawią, parafowa-
no umowę z Izraelem, trwają natomiast negocjacje z Libanem i Ukrainą. W najbliższym czasie 
planowane jest rozpoczęcie rozmów z Armenią, Azerbejdżanem i Tunezją. 

Cieniem na tworzeniu rozszerzonego wspólnego obszaru lotniczego i wykorzystania po-
tencjalnych możliwości rozwoju wymiany handlowej kładą się stosunki z Rosją24. Jedno z naj-
ważniejszych państw sąsiadujących25 do września 2011 r. nie zgadzało się na włączenie zasady 

21 European Common Aviation Area, ECAA. Szerzej na ten temat: Common Aviation Area Agreement, Dz. Urz. WE 2012 L 321/3. 
22 Szerzej na ten temat: Booz & Company Development of the EU’s Future External Aviation Policy, Final Report, April 2012. 
23 Wielostronną umowę ECAA podpisano z: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią 
i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.
24 Szerzej na ten temat: The EU’s External Aviation Policy – Addressing... 
25 Ponad 40 proc. międzynarodowych lotów pasażerskich z Rosji wykonywanych jest do UE.
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wyznaczenia unijnego do umów dwustronnych o komunikacji lotniczej zawieranych przez nią 
z państwami członkowskimi, a następnie nie zrealizowało zawartego porozumienia.

3. Filar trzeci – umowy z kluczowymi partnerami

W ramach tego fi lara UE wynegocjowała szereg umów z kluczowymi partnerami handlowymi 
– światowymi i regionalnymi, które miały na celu otwarcie rynków i stworzenie warunków do uczci-
wej i otwartej konkurencji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że UE wypracowała i wdrożyła nowy 
model międzynarodowych umów lotniczych, który nie skupia się jedynie na kwestiach dostępu 
do rynku na zasadzie wzajemności, ale zajmuje się również warunkami prowadzenia działalności 
i harmonizacją przepisów w celu zapewnienia uczciwej konkurencji w sektorze lotniczym.

Stany Zjednoczone

Ze Stanami Zjednoczonymi umowę o transporcie lotniczym podpisano po dwóch etapach 
negocjacji: pierwszą w kwietniu 2007 r.26, drugą zaś w czerwcu 2010 r.27 – w formie protokołu 
zmieniającego umowę z 2007 r. 

Umowa podpisana po pierwszym etapie negocjacji istotnie zmieniła warunki działalności 
unijnych operatorów lotniczych. Do najważniejszych skutków, jakie wywołała, zaliczyć należy: 
(1) ułatwienie dostępu do rynku USA – po raz pierwszy europejskie linie lotnicze mogłyby latać 
bez ograniczeń z dowolnego miejsca w UE do dowolnego punktu w USA; (2) gwałtowny wzrost 
świadczonych usług, w szczególności w tych częściach rynku transatlantyckiego, które wcześ-
niej były przedmiotem znacznych ograniczeń wynikających z istniejących umów dwustronnych; 
(3) ułatwienie zawierania porozumień o współpracy między liniami lotniczymi po obu stronach 
Atlantyku – w ramach tzw. sojuszy lotniczych28. Ponadto umożliwiła rozwój zdrowej konkuren-
cji w sektorze usług lotniczych i ustanowiła zasady ściślejszej współpracy regulacyjnej między 
UE i USA, mającej na celu wspólne, bardziej skuteczne reagowanie na pojawiające się wyzwania, 
takie jak zagrożenia dla bezpieczeństwa lotnictwa i zmniejszanie negatywnego oddziaływania 
sektora lotniczego na środowisko naturalne. Stworzyła także warunki do usprawnienia prowa-
dzenia operacji lotniczych w powietrzu i w portach lotniczych, a także ożywiła współpracę władz 
lotniczych po obu stronach Atlantyku w zakresie poprawy warunków korzystania z usług lotniczych 
przez pasażerów i spedytorów. Zawierała również szczegółowy plan negocjacji kolejnej umowy 
(tzw. umowy drugiego etapu) oraz otwartą listę kwestii do negocjacji o priorytetowym znaczeniu dla 
każdej ze stron.

Umowa podpisana po drugim etapie negocjacji29 rozszerzyła zakres współpracy przewidzia-
ny w pierwszej umowie, stwarzając warunki do dalszego rozwoju, w tym umożliwiając swobodę 
inwestycji i dostęp do rynku, a także wzmocniła ramy współpracy w obszarach regulacyjnych, 

26 Umowa o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), 
z drugiej, podpisana w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r. (dalej: umowa o transporcie lotniczym UE–USA), weszła w życie dnia 30 marca 2008 r.
27 Protokół zmieniający umowę z 2007 r. podpisano 24.6.2010 r. Obowiązywał państwa członkowskie UE z dniem podpisania. Norwegia i Islandia 
przystąpiły do umowy 21.6.2011 r.
28 Sojusze lub alianse linii lotniczych, są to porozumienia przewoźników lotniczych, w skali krajowej lub międzynarodowej, począwszy od zwykłych 
porozumień dotyczących współpracy przedsiębiorstw, poprzez ściślejsze powiązania kapitałowe lub marketingowe w celu optymalizacji sieci połączeń 
i redukcji kosztów świadczonych usług (szerzej na ten temat: Żylicz, 2012, s. 346–348).
29 Negocjacje trwały od maja 2008 r. do marca 2010 r. – umowę parafowano 25.03.2010 r. Szerzej na ten temat: Decyzja Rady w sprawie zawarcia 
umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, 
Islandią z trzeciej strony i Królestwem Norwegii z czwartej strony, oraz w sprawie zawarcia umowy dodatkowej między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi z jednej strony, Islandią z drugiej strony i Królestwem Norwegii z trzeciej strony, dotyczącej stosowania umowy o transporcie lotniczym 
między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony 
i Królestwem Norwegii z czwartej strony, KOM (2011) 238 wersja ostateczna z 2.05.2011 r. 
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takich jak bezpieczeństwo, ochrona lotnictwa i ochrona środowiska naturalnego. W tej ostatniej 
kwestii obie strony osiągnęły porozumienie i uzgodniły wspólne stanowisko, które opublikowały 
w formie załącznika do umowy30. 

Przystąpienie do umowy Norwegii i Islandii 

Oba państwa przystąpiły do umowy o transporcie lotniczym UE–USA 21 czerwca 2011 r. na 
podstawie jej art. 18 (5), który przewiduje rozszerzenie o państwa trzecie w celu maksymaliza-
cji korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw lotniczych, pracowników i społeczeństw po obu 
stronach Atlantyku. Umowy zapewniają jednolite ramy prawne dla lotów między USA i jednolitym 
rynkiem lotniczym w UE – łącznie z Islandią i Norwegią.

Umowy zawarte ze Stanami Zjednoczonymi przyczyniły się do wzrostu ruchu lotniczego 
między UE i USA o ponad 25 mln dodatkowych pasażerów i przysporzyły konsumentom korzyści 
przekraczające 15 mld euro. Szacuje się, że wzrost ruchu lotniczego spowoduje powstanie łącz-
nie w UE i USA około 80 tys. nowych miejsc pracy. Umowy te przewidują również powoływanie 
wspólnych komitetów zajmujących się problematyką dostępu do rynku, współpracą w zakresie 
przepisów i konwergencją regulacyjną oraz warunkami konkurencji. W polu ich zainteresowania 
znajdują się także kwestie efektywności funkcjonowania zawartych porozumień, w tym monito-
rowanie procesu wykonywania umów oraz podejmowanie działań w celu usuwania utrudnień 
w prowadzeniu działalności. 

Kanada

Umowa UE–Kanada o transporcie lotniczym została podpisana 17–18 grudnia 2009 r. Uważana 
jest za najbardziej ambitną umowę o transporcie lotniczym między UE i kluczowym partnerem31. 
Efektem funkcjonowania umowy ma być utworzenie całkowicie otwartej przestrzeni lotniczej 
między UE i Kanadą. Obywatele UE będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w Kanadzie 
i swobodnie inwestować w kanadyjskie linie lotnicze i vice versa.

Umowa została wynegocjowana przez Komisję na podstawie mandatu otrzymanego od Rady 
w październiku 2007 roku i zastąpiła dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między 
państwami członkowskimi UE i Kanadą. Poprawia ona znacznie połączenia między odpowiedni-
mi rynkami i stwarza nowe możliwości inwestycyjne poprzez stopniową liberalizację przepisów 
dotyczących własności w stosunku do linii lotniczych – Kanada zobowiązała się w niej do wpro-
wadzenia zmian w przepisach krajowych o inwestycjach zagranicznych i stopniowego otwierania 
swojego rynku.

Umowa przewiduje również stopniowe udostępnianie praw przewozowych, możliwości po-
dejmowania wspólnych inwestycji, a także daleko idącą współpracę w wielu kwestiach ekono-
micznych i społecznych, w tym bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, spraw społecznych, ochrony 
konsumentów i środowiska naturalnego, zarządzania ruchem lotniczym, prawa konkurencji i po-
mocy publicznej w sektorze transportu lotniczego. W ramach umowy unijne i kanadyjskie linie 
lotnicze mogą wykonywać loty bezpośrednie między każdym punktem w Kanadzie i dowolnym 

30 Szerzej na ten temat: Attachment C, Joint Statement on Environmental Cooperation, dokument dostępny pod adresem ttp://ec.europa.eu/ transport/
modes/air/international_aviation/country_index/doc/2010_03_25_joint_ state_env_attach_c.pdf (27.01.2016).
31 Umowa jest uważana za przełomową w świecie lotniczym, ponieważ zapewnia niespotykany dotąd poziom globalizacji w zakresie praw przewozo-
wych i zagranicznych inwestycji w linie lotnicze. Tekst przewiduje również silny mechanizm zapewnienia uczciwej konkurencji między operatorami, co 
jest kolejną nowością w międzynarodowym lotnictwie cywilnym.
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miejscu w UE. Znosi także wszelkie ograniczenia dotyczące liczby cotygodniowych lotów między 
Kanadą i UE oraz zdolności przewozowych i cen oferowanych przez linie lotnicze. Przewiduje 
również dalszą liberalizację praw ruchu równolegle z otwarciem możliwości inwestycyjnych w li-
niach lotniczych. Ponadto umowa zawiera uzgodnienia o wspólnym rozwiązywaniu współczes-
nych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa oraz przeciwdziałanie negatywnym 
oddziaływaniom lotnictwa cywilnego na środowisko naturalne – obie strony zgodziły się na ścisłą 
współpracę w celu ograniczenia negatywnego wpływu lotnictwa na zmiany klimatu. 

W dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa umowa przewiduje obustronne uznawanie 
wzajemnych standardów w obszarze ochrony lotnictwa, w szczególności wdrożenie projektu one
-stop-security32 – co ułatwi działalność linii lotniczych i lotnisk oraz będzie mniej kłopotliwe dla 
pasażerów. Zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Ameryka Łacińska 

Brazylia – zamieszkała przez ponad 200 milionów osób – jest strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej33. Oczekuje się, że otwarcie rynku przyniesie znaczące korzyści pasażerom i branży 
transportu lotniczego. W marcu 2011 roku Unia Europejska i Brazylia parafowały kompleksową 
umowę o usługach lotniczych, która pozwala wszystkim europejskim i brazylijskim liniom lotniczym 
wykonywać bezpośrednie loty z dowolnego miejsca w UE do dowolnego miejsca w Brazylii – bez 
ograniczeń trasowych, cen i liczby lotów tygodniowo.

Podobnie jak w przypadku innych kompleksowych umów o transporcie lotniczym, obie strony 
zgodziły się na ścisłą współpracę w takich dziedzinach, jak: bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa, 
zapewnienie warunków do uczciwej konkurencji miedzy liniami lotniczymi, zarządzanie ruchem 
lotniczym, ochrona środowiska naturalnego, ochrona konsumentów oraz dotyczących spraw spo-
łecznych i ochrony praw pracowniczych. 

14 lipca 2011 r. UE i Brazylia zawarły także dwie inne umowy w dziedzinie lotnictwa cywil-
nego, są to: horyzontalna umowa o transporcie lotniczym – usuwająca ograniczenia dotyczące 
narodowości w dwustronnych umowach o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi 
UE i Brazylią oraz dwustronna umowa między UE i Brazylią o bezpieczeństwie lotniczym (Bilateral 
Aviation Safety Agreement; dalej: BASA) – otwierająca drogę dla wzmocnionej współpracy między 
UE i Brazylią we wszystkich obszarach bezpieczeństwa w lotnictwie.

Meksyk zamieszkuje ponad 120 milionów osób i jest on drugim co do wielkości rynkiem 
Ameryki Łacińskiej oraz ważnym dla UE partnerem w tym regionie34 – jednocześnie pozostaje 
jedynym państwem Ameryki Północnej, które nie podpisało z UE kompleksowej umowy lotniczej. 
KE uważa, że Meksyk posiada duży potencjał wzrostu ruchu lotniczego zarówno turystycznego, 
jak i biznesowego. Dlatego podejmuje wysiłki, aby wzmocnić z nim więzi ekonomiczne i dopro-
wadzić do zawarcia kompleksowej umowy.

UE z zainteresowaniem obserwuje również postępującą konsolidację przewoźników lotni-
czych w regionie Ameryki Łacińskiej, zauważając rysujące się możliwości współpracy na szczeblu 
miedzy większymi organizacjami i sukcesywnego otwierania rynku tego regionu. 

32 Po wdrożeniu procedury one-stop-security pasażerowie, bagaż i cargo nie będą poddawane dodatkowym czynnościom sprawdzającym pod kątem 
bezpieczeństwa, gdy podróżują/są przesyłane do lub z Kanady.
33 Prawie sześć milionów pasażerów rocznie podróżuje między Brazylią i UE. Posiada także rozwinięty przemysł lotniczy – wytwórnia lotnicza Embraer 
(Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.) produkuje, konkurujące z produktami Boeinga i Airbusa, samoloty cywilne i dla biznesu.
34 W 2014 r. liczba pasażerów podróżujących bezpośrednio między UE i Meksykiem przekroczyła 3,3 miliona. 
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Australia i Nowa Zelandia

Oba państwa łączy szereg podobieństw zarówno geografi cznych, jak i ekonomicznych. 
Pierwszym z nich jest duża odległość między Europą a obydwoma państwami. W tych warunkach 
lotnictwo jest kluczowym środkiem do rozwoju ogólnych stosunków między UE i nimi. Istotnym 
czynnikiem jest także fakt, że oba państwa, podobnie jak UE, reprezentuje rynkowe i zoriento-
wane na klienta podejście do polityki w dziedzinie lotnictwa. Ponadto oba należą do najbardziej 
zaawansowanych państw w regionie i na świecie pod względem tworzenia nowoczesnych ram 
regulacyjnych dla lotnictwa i liberalizacji rynku.

Z  obydwoma  państwami  UE  podpisała  umowy  horyzontalne.  Umowa  horyzontalna   
UE–Nowa Zelandia35 została podpisana 21 czerwca 2006 r. i weszła w życie 25 października 
2007 r. Natomiast umowa horyzontalna UE–Australia36 została podpisana 29 kwietnia 2008 r. 
i weszła w życie 2 lipca 2009 r. 

Trwają negocjacje w sprawie kompleksowych umów o transporcie lotniczym między UE i Australią 
oraz Nową Zelandią, które mają na celu wzajemne otwarcie dostępu do rynków na warunkach, 
które zapewnią uczciwą konkurencję i wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa oraz 
ochrony środowiska naturalnego. Oczekuje się, że umowy te przyniosą korzyści ekonomiczne 
przewoźnikom lotniczym, portom lotniczym, pasażerom, branży turystycznej i całej gospodarce 
zainteresowanych stron.

Turcja

Turcja jest państwem kandydującym do UE, strategicznym partnerem regionalnym dla UE 
i – z populacją przekraczającą 75 milionów mieszkańców – jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się rynków lotniczych w regionie. Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów przewożonych do i z UE, 
zajmuje ona drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych. Od 1999 r. ruch pasażerski między oby-
dwoma rynkami lotniczymi rósł w tempie ponad 9 procent rocznie – ponad dwukrotnie szybciej 
niż na rynku przewozów pasażerskich miedzy UE i Rosją37. W 2014 r. drogą powietrzną z UE do 
Turcji i z Turcji do UE podróżowało prawie 40 milionów pasażerów38. 

Komisja proponuje opracowanie pragmatycznego harmonogramu współpracy z Turcją39, 
który umożliwi osiągnięcie korzystnych dla obu stron postępów w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów w tym regionie i oczekuje, że doprowadzi on do zawarcia kompleksowej umowy lotni-
czej. Zdaniem Komisji najistotniejsze kwestie, które powinna ta umowa uregulować, to swobodny 
i niedyskryminacyjny dostęp do rynku usług lotniczych dla obu stron, konwergencja przepisów 
lotniczych (zbliżenie poziomów bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa oraz zarządzania 
ruchem lotniczym), ochrona środowiska naturalnego, kwestie społeczne i zapewnienie zdrowych 
zasad konkurencji. 

35 Szerzej na ten temat: Decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą  Europejską  a Nową  Zelandią  
dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, COM (2005) 267 wersja ostateczna z 1.04.2005 r. 
36 Szerzej na ten temat: Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą 
Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (2008/420/WE), Dz. Urz. WE 2008 L 149/63.
37 Szerzej na ten temat: The EU’s External Aviation Policy…
38 Szerzej na ten temat: International Aviation: an opportunity for growth and jobs in the EU aviation sector, European Commission – Fact Sheet, 
Memo/15/6145 z 7.12.2015 r. 
39 Szerzej na ten temat: The EU’s External Aviation Policy…
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Rosja

Komisja podjęła próbę zbudowania spójnych i stabilnych relacji w zakresie świadczenia usług 
lotniczych z Rosją i podpisanie kompleksowej umowy lotniczej. Zdaniem KE istnieją przesłanki 
do nawiązania – korzystnego dla obu stron – strategicznego partnerstwa w sektorze transportu 
lotniczego, dzięki któremu przewoźnicy z obu stron mogliby zyskać pewność planowania i prowa-
dzenia działalności w dłuższej perspektywie. Jednakże postępy w tym obszarze Komisja uzależnia 
od rozwiązania kwestii opłat dla przewoźników unijnych za korzystanie z tras syberyjskich przy 
wykonywaniu operacji lotniczych do miejsc docelowych w Azji40, a konkretnie od realizacji poro-
zumienia o uzgodnionych zasadach modernizacji systemu korzystania z tras transsyberyjskich41 
z 2011 r., którego strona rosyjska dotychczas nie implementowała42. 

Państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej

Państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej43, a szczególnie Zjednoczone Emiraty Arabskie 
(dalej: ZEA) i Katar, należą do najszybciej rozwijających się rynków lotniczych na świecie. Ich 
linie i porty lotnicze – wykorzystując dogodne położenie geografi czne i bardzo liberalne dwu-
stronne umowy o świadczeniu usług lotniczych oraz polityczne poparcie swoich rządów, które 
postanowiły uczynić sektor lotniczy strategicznym sektorem gospodarczym – doprowadziły do 
zmiany dotychczasowego modelu konkurencji w sektorze usług lotniczych. Skalę zjawiska ilu-
struje fakt, że ZEA mają więcej bezpośrednich połączeń z UE niż Chiny, Indie i Japonia razem 
wzięte. Liczba oferowanych miejsc w lotach rozkładowych (bez lotów czarterowych i biznesowych) 
między UE i sześcioma państwami GCC wzrosła z 12 milionów w 2005 r. do 39 milionów w roku 
2014 r. Przy czym udział poszczególnych państw GCC w przewozie pasażerów z UE jest bardzo 
zróżnicowany, i tak, w roku 2014, między UE i ZEA podróżowało 18,2 miliona pasażerów; mię-
dzy UE i Katarem 4,4 miliona; między UE i Arabią Saudyjską 1,4 miliona; a między Bahrajnem, 
Kuwejtem i Omanem po 0,5–0,6 miliona44.

Mimo że dalszy rozwój połączeń oferowanych przez linie lotnicze państw GCC jest mile 
widziany, to zastrzeżenia budzą warunki, na jakich są one wykonywane. KE uważa, że wskutek 
jednostronnego procesu otwarcia rynków unijnych dla przewoźników z państw GCC doszło do 
znaczącego zachwiania równowagi możliwości prowadzenia działalności lotniczej i wyraża wątpli-
wości czy sprawozdania fi nansowe przedstawiane przez niektórych przewoźników z tego regionu 
są zgodne z normami międzynarodowymi (zachodzi podejrzenie o fi nansowe wspieranie ich przez 
państwo). Jednocześnie część państw regionu odmawia przyjęcia klauzuli uczciwej konkurencji. 

40 Rosja pobiera od przewoźników unijnych opłaty przekraczające rocznie 300 mln EUR. 
41 24.11.2006 r. ówczesny wiceprzewodniczący KE i minister transport Federacji Rosyjskiej parafowali porozumienie „Uzgodnione zasady modernizacji 
istniejącego systemu korzystania z tras transsyberyjskich” (Agreed Principles on the modernisation of the Siberian over fl ight system). Dnia 7.05.2007 r. 
Rada formalnie zatwierdziła porozumienie i wyraziła zgodę na jego podpisanie w formie wymiany listów (decyzja Rady CS/2007/08202). Jednak, pomi-
mo wcześniejszego zobowiązania, Federacja Rosyjska zwlekała z podpisaniem porozumienia. Rosja nie dotrzymała kilku kolejnych terminów wejścia 
w życie porozumienia, a jego podpisanie przekładano wielokrotnie. W tej sytuacji UE zażądała aby podpisanie porozumienia nastąpiło najpóźniej po 
zakończeniu prac technicznych związanych z przygotowaniem sprawozdania grupy roboczej nt. przystąpienia Rosji do WTO, a przed podjęciem przez 
Radę Ogólną WTO decyzji o przystąpieniu Rosji do tej organizacji. Szerzej na ten temat: Modifying the Decision of the Council and the Representatives 
of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the signing and provisional application of the Agreement 
in the form of an Exchange of Letters between the European Community and its Member States, on the one part, and the Russian Federation, on the 
other part, on “Agreed Principles of the Modernisation of the Existing System of Utilisation of the Transsiberian Routes” and on the setting up of an 
Equalisation Mechanism by the Member States, Council Decision, COM (2011) 545 fi nal z 2.09.2011 r. 
42 Szerzej na ten temat: Committee on Transport and Tourism, the Secretariat Work In Progress (situation on 16.07.2015), 8th election period. Pozyskano 
z: http:www. transecretariat_europarl.europa.eu.
43 Rada Współpracy Zatoki Perskiej (Persian Gulf Cooperation Council; dalej: GCC) powstała 25 maja 1981 roku w Rijadzie. W jej skład wchodzi 
6 państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
44 Szerzej na ten temat: International Aviation: an opportunity for growth …
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Komisja uważa, że w tej sytuacji – dla dalszego rozwoju współpracy – właściwym byłoby zawarcie 
kompleksowej umowy lotniczej między UE i państwami GCC, która stworzyłaby sprzyjające warunki 
do dalszego rozwoju usług lotniczych i wzrostu gospodarczego obu stron, opartego na wspólnych 
zasadach prowadzenia działalności lotniczej oraz zapewniłaby uczciwą i otwartą konkurencję. Na 
wszechstronnej współpracy UE i państw GCC zyskałyby nie tylko ich linie i porty lotnicze, lecz także 
pasażerowie; wzrósłby również poziom bezpieczeństwa lotniczego i ogólna wymiana handlowa.

Azja

W związku z szybkim wzrostem znaczenia państw Azji na rynku przewozów lotniczych, prze-
woźnicy unijni powinni aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju. Sprzyja temu liberalizacja polityki 
lotniczej w wielu państwach regionu, skutkująca m.in. tym, że kilka z nich wyraziło chęć zawarcia 
kompleksowych umów z UE. Potencjalnych korzyści ekonomicznych oczekuje się zwłaszcza 
z zawarcia takich umów z Chinami, Indiami i Japonią.

Chiny – z liczbą mieszkańców dochodzącą do 1,4 miliarda – należą do grupy największych 
i najszybciej rozwijających się rynków lotniczych. Trwający od dekad wzrost gospodarczy Chin 
pobudza popyt na wewnątrzkrajowe i zagraniczne usługi lotnicze, w tym wzrost ruchu do i z UE45. 
Od roku 2013 obie strony zintensyfi kowały współpracę lotniczą, co zaowocowało jej sformalizo-
waniem w postaci ustanowienia stałego przedsięwzięcia w celu wymiany doświadczeń między 
władzami lotniczymi opracowującymi przepisy lotnicze, prowadzenia dialogu w zakresie polityki 
lotniczej, i współpracy – w tym w zakresie szkolenia i delegowania specjalistów lotniczych, tworze-
nie grup roboczych i organizowania konferencji46. KE ma nadzieję, że następnym krokiem będzie 
podpisanie kompleksowej umowy lotniczej, która umożliwi wszechstronną współpracę lotniczą 
i doprowadzi do otwarcia rynku chińskiego dla podmiotów unijnych.

Na uwagę zasługują także działania prowadzone na forum ASEAN47 zmierzające do utwo-
rzenia w pełni zliberalizowanego jednolitego rynku ASEAN, który pod wieloma względami ma 
przypominać otwarty rynek w Europie. Uważa się, że stworzy to nowe, interesujące możliwo-
ści wzajemnej współpracy – utworzenia wspólnego rynku liczącego łącznie ponad 1,1 miliarda 
konsumentów – włącznie z podpisaniem umowy kompleksowej między UE i ASEAN. Na razie 
współpraca miedzy obiema organizacjami rozwija się w formie wymiany doświadczeń na pozio-
mie specjalistów lotniczych oraz na poziomie ministerialnym – w 2014 r. zorganizowano szczyt 
na poziomie ministrów właściwych dla transportu lotniczego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
gdyby doszło do podpisania kompleksowej umowy lotniczej, byłby to pierwszy przypadek zawarcia 
tego typu umowy między organizacjami międzynarodowymi. 

Ponadto KE fi nansuje i implementuje w Azji szereg regionalnych programów zmierzających 
do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotniczego i wspierania rozwoju stosunków gospodar-
czych, handlowych i połączeń transportowych, w tym lotniczych, między państwami i regionami 
(szerzej: Bujnowski, 2012, s. 231).

45 W ostatnim roku liczba pasażerów podróżujących bezpośrednio między UE i Chinami przekroczyła 7,2 miliona. Ibidem.
46 Porozumienie podpisano 16.09.2015; jego koszt w wysokości € 10.000.000 pokrywa KE; przewidywany czas trwania projektu: od 09/2015 do 08/2020. 
Szerzej na ten temat: EU-China APP (Aviation Partnership Project ) Building an aviation partnership between China and the EU. Pozyskano z: https://easa.
europa. eu/easa-and-you/international-cooperation/ technical-cooperation-projects/eu-china-app-aviation. 
47 ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South-East Asian Nations). Jest organizacją regionalną zrzeszającą 
Brunei, Kambodżę, Indonezję, Laos, Malezję, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandię i Wietnam. Region ten zamieszkuje ponad 600 mln osób. Łącznie 
jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE spoza Europy. W 2014 r. liczba pasażerów podróżujących bezpośrednio między UE i państwami 
regionu ASEAN przekroczyła 11 milionów. Szerzej na ten temat: International Aviation: an opportunity for growth …
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Afryka 

Afrykański rynek lotniczy określany jest jako charakteryzujący się długoterminowym poten-
cjałem wzrostu. Relacje UE z państwami regionu koncentrują się obecnie głównie na podniesie-
niu poziomu bezpieczeństwa działalności lotniczej na tym kontynencie. Zasadniczo skierowane 
są one na wspieranie ustanowienia i funkcjonowania regionalnych organizacji nadzorujących 
bezpieczeństwo lotnicze oraz udzielanie pomocy48 państwom znajdujących się na unijnej liście 
przewoźników lotniczych objętych zakazem lotów w UE49.

III. Przyszłość unijnej polityki lotniczej
Głównym celem, jaki stawia sobie UE przy formułowaniu przyszłej polityki w zakresie ze-

wnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa, jest utrzymanie rozwoju silnego i konkurencyjnego 
unijnego sektora lotniczego. UE zamierza osiągnąć ten cel poprzez działania na rzecz stworzenia 
warunków do uczciwej i otwartej konkurencji oraz zapewnienie możliwości dostępu do kluczowych 
rynków zewnętrznych. Priorytetowo traktowane są działania zmierzające do zniesienia ograniczeń 
dostępu do rynków dla europejskiego sektora przewozów towarowych i przesyłek ekspresowych, 
który ze względu na ograniczenia zawarte w dwustronnych umowach o świadczeniu usług lotni-
czych jest szczególnie poszkodowany.

W opinii UE właściwy klimat biznesowy umożliwiający przewoźnikom unijnym konkurowanie 
na rynkach międzynarodowych może zostać stworzony jedynie na otwartych rynkach w oparciu 
o zasadę otwartej, uczciwej i wolnej od zakłóceń konkurencji. Z tego powodu polityka w zakresie 
zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa musi kłaść nacisk na ochronę sektora lotniczego 
przed nieuczciwą konkurencją i podejmować kroki w celu eliminowania zakłóceń funkcjonowa-
nia rynku przez nieuczciwe praktyki, subsydia, niestosowanie ustalonych norm prawa czy brak 
przejrzystości w sprawozdaniach fi nansowych.

Bez spełnienia tych warunków przewoźnicy unijni nie będą w stanie konkurować na rynku 
globalnym, ponieważ ich koszty funkcjonowania są wyższe niż ich konkurentów z innych regionów 
świata. Składa się na to kilka czynników: po pierwsze, operacje lotnicze w UE są kosztowniejsze, 
ponieważ europejskie porty lotnicze i zarządzający przestrzenią powietrzną pobierają wyższe 
opłaty (motywując swoje stanowisko zwiększonym wysiłkiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w zatłoczonych portach lotniczych i europejskiej przestrzeni powietrznej); po drugie, z powodu 
surowych norm i szeroko rozwiniętych systemów ochrony socjalnej koszty pracy w Europie są 
wyższe; po trzecie, koszty ogólne zwiększają wyższe niż w innych regionach świata obciążenia 
ponoszone z tytułu praw pasażerów do odszkodowań (szerzej: Polkowska, 2012, s. 39); po czwar-
te, dodatkowe obciążenie ponoszone z tytułu emisji dwutlenku węgla, które nie jest nakładane 
w innych częściach globu. 

W celu zmniejszenia tej nierównowagi zamierza się podejmować dwojakie działania: (1) na 
rynku wewnętrznym – rozwijać i wdrażać innowacyjne technologie i nowoczesne systemy zarządza-
nia, a także podnosić wydajność pracy; (2) w relacjach z partnerami zewnętrznymi – negocjować 

48 KE fi nansuje  i  implementuje  programy  pomocy  technicznej  jak  np.  Technical  Assistance  Support  to  the  Zambian  Aviation  Sector 
EuropeAid/130580/D/SER/ZM.
49 Szerzej na ten temat: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 295/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 
ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, Dz. Urz. WE 2012 
L 98/13.
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stosowania międzynarodowych standardów i norm w zakresie prawa pracy i ochrony środowiska 
naturalnego. Podkreśla się przy tym, że UE tworzyć będzie właściwe warunki do prowadzenia 
biznesu, ale w ostatecznym rozrachunku to na przewoźnikach spoczywa odpowiedzialność za 
sformułowanie atrakcyjnych dla klientów ofert handlowych. 

W obszarze ochrony konkurencji i przeciwdziałania zakłóceniom rynku spowodowanym przez 
nieuczciwe praktyki – zarówno na rynkach zewnętrznych, jak i na jednolitym rynku lotniczym – 
UE prowadzi wnikliwe analizy fi nansowe funkcjonowania przewoźników lotniczych. W ostatnim 
okresie KE wszczęła kilka postępowań wyjaśniających w sprawach nieuzasadnionej pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie operatorom lotniczym i regionalnym portom lotniczym, 
ponieważ zaistniały obawy, że poprzez udzieloną pomoc operatorzy ci otrzymali nieuzasadnio-
ne korzyści i doszło do zakłócenia konkurencji. Ponadto prowadzone są rewizje wspólnotowych 
wytycznych w zakresie fi nansowania portów lotniczych i pomocy świadczonej przez państwa na 
rzecz przedsiębiorstw lotniczych rozpoczynających działalność w regionalnych portach lotniczych. 

Uważa się, że poprawę warunków do prowadzenia działalności lotniczej można uzyskać 
także poprzez ustanowienie nowych (lub nowelizację istniejących) ram prawnych. W związku 
z tym w odniesieniu do jednolitego rynku znowelizowano przepisy w sprawie zabezpieczenia spo-
łecznego dla pracowników mobilnych w UE dotyczących załóg lotniczych50 i obecnie nie będzie 
możliwe stosowanie zaniżonych systemów zabezpieczenia społecznego niezależnie od siedziby 
przewoźnika. 

Natomiast w obszarze rynku zewnętrznego uznano za pilną potrzebę opracowanie skuteczniej-
szych instrumentów chroniących przed subsydiowaniem i nieuczciwymi praktykami przewoźników 
spoza UE, niż te przewidziane w rozporządzeniu WE nr 868/200451. Okazało się, że nie zostało 
ono nigdy wykorzystane, i w opinii specjalistów lotniczych jest ono praktycznie niewykonalne, 
ponieważ przy jego opracowywaniu wzorowano się na narzędziach stosowanych w środkach 
antydumpingowych i antysubsydyjnych właściwych dla towarów i zawarte w nim środki zaradcze 
oraz aspekty proceduralne są nieodpowiednie w stosunku do specyfi ki sektora usług lotniczych. 

Innego rodzaju środków zaradczych wymagają działania przeciwko stosowaniu nieuczciwej 
konkurencji w przypadku systemów lotniczych utworzonych i zarządzanych jako strategiczne 
sektory w celu przynoszenia korzyści całej gospodarce. UE uważa, że sytuacja taka ma miejsce 
w przypadku przewoźników z Zatoki Perskiej, którzy wykorzystują unijne węzły lotnicze do zyska-
nia przewagi konkurencyjnej nad operatorami unijnymi. Ponieważ przewoźnicy z Zatoki Perskiej 
zaprzeczają stosowaniu niedozwolonych praktyk, proponuje się opracowanie na szczeblu unijnym 
standardowych klauzul o uczciwej konkurencji i włączanie ich do dwustronnych umów o przewo-
zach lotniczych z państwami członkowskimi. 

7 grudnia 2015 r. KE przyjęła nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa52, w której na-
kreślono kompleksowy i ambitny plan działania w celu utrzymania europejskiego sektora lotniczego 
w światowej czołówce. Uważa się, że realizacja strategii umożliwi europejskim przedsiębiorcom 

50 Parlament Europejski i Rada doszły do porozumienia w ramach procedury współdecydowania w kwestii wniosku Komisji dotyczącego zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dotyczącego 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004. 
51 Rozporządzenie (WE) nr 868/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące ochrony przed subsydiowaniem i nieuczci-
wymi praktykami cenowymi powodującymi uszczerbek dla przewoźników lotniczych Wspólnoty w świadczeniu usług lotniczych z państw nienależących 
do Wspólnoty Europejskiej, Dz. Urz. WE 2004 L162/1.
52 An Aviation Strategy for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, COM (2015) 598 fi nal, 7.12.2015 r.



31 Marian Bujnowski            Unijna polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.2

zachowanie konkurencyjności i zapewni zrównoważony rozwój. Korzyści odniosą także obywatele 
UE, którzy będą mieli większy wybór połączeń i niższe ceny usług lotniczych oraz zostaną objęci 
najwyższym poziomem bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa.

Nowa strategia stanowi próbę kompleksowego ukształtowania unijnego systemu lotnicze-
go i pobudzenia gospodarki europejskiej, wzmocnienia jej bazy przemysłowej i pozycji UE jako 
światowego lidera. Wyznaczone cele53 zamierza się osiągnąć przez: (1) zdobycie pozycji lidera 
w dziedzinie lotnictwa międzynarodowego przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans dla 
działalności przedsiębiorstw europejskich; (2) walkę z wewnątrzunijnymi ograniczeniami wzrostu 
w powietrzu i na ziemi; (3) utrzymywanie wysokich unijnych standardów; (4) postęp w zakresie 
innowacji, technologii cyfrowych i inwestycji.
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I. Wprowadzenie

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS) z dnia 30 maja 2013 r. 
w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej: 
C-512/10 TS stwierdził, że Rzeczpospolita Polska:
1) nie przyjmując środków zachęcających zarządcę infrastruktury kolejowej do zmniejszenia 

kosztów zapewnienia infrastruktury i wielkości opłat za dostęp do niej, 
2) umożliwiając, przy obliczaniu opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do urządzeń zwią-

zanych z obsługą pociągów, uwzględnienie kosztów, które nie mogą być uznane za bezpo-
średnio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, 
uchybiła zobowiązaniom, ciążącym na niej odpowiednio na mocy art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 3 

dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alo-
kacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruk-
tury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wyżej wymienione rozstrzygnięcie stanowi jedynie swoiste „tło” dla rozważań, którym po-
święcono przedmiotowy artykuł, tj. charakteru dokumentów załączanych przez zarządców infra-
struktury do przedkładanych wniosków o zatwierdzenie stawek opłat jednostkowych za dostęp 
i korzystanie z infrastruktury, jak również dopuszczalności uzyskania tejże dokumentacji przez 
osoby trzecie w drodze wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.) stanowi, że jeżeli 
szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, 
jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności 
z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy 
prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego 
niezgodnego z Konstytucją, ratyfi kowaną umową międzynarodową lub ustawą. 

W związku z nieprawidłową implementacją dyrektywy 2001/14/WE przez polskiego usta-
wodawcę można mówić o pośredniej i potencjalnej szkodzie ponoszonej przez przewoźników 
kolejowych. Nieprawidłowa implementacja ww. pośredniego aktu unijnego, mogła bowiem 
skutkować błędnym zastosowaniem prawa materialnego przez Prezesa UTK, w postępo-
waniach w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat jednostkowych za dostęp i korzystanie 
z infrastruktury. 

Z kolei wyrażona w drodze decyzji administracyjnej akceptacja przedłożonych stawek znalazła 
bezpośrednie przełożenie na treść umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej (dalej: umowy 
dostępowe) bądź decyzji Prezesa UTK, zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury ko-
lejowej (dalej: decyzje dostępowe).

Dokumentacja (w szczególności opis modeli kalkulacji kosztów i stawek opłat jednostkowych) 
przedkładana przez poszczególnych zarządców infrastruktury, występujących o zatwierdzenie 
stawek, z pewnością stanowić będzie kluczowy materiał dowodowy dla przewoźników kolejowych, 
którzy zawierali z zarządcami infrastruktury umowy dostępowe albo byli stronami decyzji dostę-
powych przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń za szkody poniesione w związku z błędami 
ustawodawcy wskazanymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-512/10. 
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Dokumentacja taka, pomimo iż może być ona przedmiotem wniosku dowodowego w postę-
powaniu przed sądem cywilnym, jest również przedmiotem wniosków o udostępnienie w trybie 
dostępu do informacji publicznej jeszcze przed etapem wytoczenia stosownego powództwa. 
Odpowiednie żądania zainteresowanych podmiotów, najczęściej przewoźników, kierowane są 
zarówno do Prezesa UTK, jak i do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – największego na obszarze 
RP zarządcy infrastruktury kolejowej.

Celem przedmiotowego artykułu będzie próba odpowiedzi na pytania czy załączone przez 
zarządcę do wniosków o zatwierdzenie stawek dokumenty przedstawiające metodologię kalkulacji 
stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej:
1) stanowią informację publiczną podlegającą udostepnieniu na podstawie ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2058, ze zm.) 
(dalej: udip); a jeśli tak to czy informacje takie

2) stanowią tajemnicę przedsiębiorcy, która nie podlega udostępnieniu zgodnie z art. 5 udip; 
względnie

3) czy ustawodawca, w szczególnych przypadkach, nałożył na podmioty podlegające reżimowi 
udip obowiązek udostępniania danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy.
Mając na uwadze powołane dalej orzecznictwo SN ciekawym zagadnieniem wydaje się rów-

nież status PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kontekście jej podległości obowiązkom nałożonym 
przez udip.

II. Kwalifi kacja akt administracyjnych jako informacji publicznej
Zgodnie z art. 1 ust. 1 udip, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację 

publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. Stosownie 
zaś do art. 5 ust. 2 udip, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na pry-
watność osoby fi zycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jak wynika z treści art. 10 ust. 1 udip, na wniosek udostępnia się informację publiczną, 
która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozyto-
rium. Dotychczasowa praktyka działań Prezesa UTK polega na udostępnianiu na stronach 
internetowych wniosków zarządców, jak również decyzji zatwierdzających stawki za dostęp 
i korzystanie z infrastruktury kolejowej, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą przedsię-
biorcy, tj. udostępnianie tzw. wersji jawnych przedmiotowych dokumentów. W formie elektro-
 nicz nej nie są z kolei udostępniane akta administracyjne zgromadzone w odpowiednich postę-
powaniach.

Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat jednostkowych za dostęp i korzy-
stanie z infrastruktury kolejowej regulują art. 33 i 34 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1297, ze zm.) (dalej: ustawa o transporcie kolejowym), jak 
również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzy-
stania z infrastruktury kolejowej z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 788). Stosowne 
postępowanie toczy się przed Prezesem UTK, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania stawek 
opłat jednostkowych zatwierdza je albo odmawia ich zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 2–6, art. 34 oraz rozporządzeniem z dnia 
5 czerwca 2014 r.
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Zagadnienie możliwości udostępnienia wszystkich lub tylko poszczególnych akt administra-
cyjnych zgromadzonych w danym postępowaniu administracyjnym nie jest jednolicie ujmowane 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z wykładni art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 6 
ust. 2 udip można odczytywać, że udostępnieniu podlegają jedynie te dokumenty spośród akt 
sprawy, które mieszczą się w defi nicji dokumentu urzędowego. Defi niując z kolei pojęcie „do-
kumentu urzędowego” można posiłkowo odnieść się do dorobku orzecznictwa oraz doktryny 
poświęconego art. 76 k.p.a. Dokument urzędowy powinien zostać sporządzony przez powołane 
do tego organy państwowe, względnie przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty 
w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 
i 4 KPA, i to tylko w zakresie działania tych organów w przepisanej formie (Hauser i Wierzbowski, 
2015). Mając na uwadze powyższe:
1) nie ma wątpliwości, że decyzja Prezesa UTK zatwierdzająca wysokość stawek opłat jed-

nostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej stanowi informację publiczną 
w rozumieniu udip;

2) dyskusyjnym jest czy załączana przez zarządcę dokumentacja do wniosku o dostęp do infor-
macji publicznej stanowi informację publiczną podlegającą udostepnieniu na podstawie udip.
Szczegółowe omówienie zagadnienia czy akta ogólnego postępowania administracyjnego 

jako całość stanowią informację publiczną, a także przedstawienia analizy dwóch konkurencyj-
nych stanowisk było m.in. objęte przedmiotem projektu badawczego „Model regulacji jawności 
i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” (Martysz 2015).

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 października 2002 r., sygn. 
II SA 1956/02 (publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; dalej: CBOSA), in-
formację publiczną stanowić mogą również dokumenty, które nie pochodzą wprost od organów 
administracji publicznej: „Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumen-
tów odnoszących się do organu władzy publicznej. Są to zarówno dokumenty wytworzone przez 
organy administracji, jak i te, których używa się przy realizacji prawem przewidzianych zadań, 
nawet gdy nie pochodzą one wprost od organów administracji” (podobnie: WSA w Warszawie 
w wyrokach z 16 lipca 2008 r., II SA/WA 721/08; z 26 czerwca 2008 r., II SA/Wa 111/08; wszyst-
kie – publ. CBOSA).

Tytułem końcowym wskazać należy, że zgodnie z aktualnym poglądem wyrażonym w uchwale 
NSA z dnia 9 grudnia 2013, sygn. I OPS 7/13 (publ. CBOSA) żądanie udostępnienia przez pro-
kuratora (organ administracji publicznej) akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postę-
powania (…) nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, 
poz. 1198, ze zm.). W przedmiotowej uchwale NSA przytacza również pogląd, że „udostępnie-
niu podlegają określonego rodzaju informacje, a nie akta czy znajdujące się w nich dokumenty” 
(Knysiak-Molczyk, 2013, s. 191). 

Przenosząc wnioski płynące z ww. uchwały na działanie Prezesa UTK, do którego wpływa 
wniosek o udostępnienie „wszystkich akt postępowań w przedmiocie zatwierdzenia stawek za 
dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkłady jazdy pojazdów w latach 2004–2013”, 
wskazać należy na problematyczny charakter formy rozstrzygnięcia przez Prezesa UTK o losach 
przedmiotowego wniosku. Wydaje się, że w przedmiotowym zakresie sama redakcja wniosku 
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o udostępnienie informacji publicznej przesądzać może o niedopuszczalności wszczęcia postę-
powania, a co za tym idzie niedopuszczalności merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w postaci 
decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej bądź materialno-prawnej czynności 
udostępnienia żądanej dokumentacji. W takim wypadku poprawnym rozstrzygnięciem, w zależ-
ności od tego czy postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej toczyło się, pra-
widłowym rozstrzygnięciem powinno być: (i) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
administracyjnego wydane na podstawie art. 61a k.p.a., albo (ii) decyzja umarzająca postępowanie 
w sprawie.

W przypadku zaś gdy jakakolwiek część żądania Wnioskodawcy będzie obejmowała infor-
mację publiczną, właściwą formą rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku będzie:
(i) dokonanie czynności materialno-technicznej udostępnienia żądanej informacji; albo
(ii) wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia żądanej informacji publicznej.

Nie przesądzając czy dokumentacja załączona do wniosku zarządcy o zatwierdzenie stawek 
stanowi informację publiczną wskazać należy, że prawo dostępu do informacji publicznej może 
dodatkowo podlegać ograniczeniu:
1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz 

o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 udip);
2) ze względu na prywatność osoby fi zycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy; przy czym ograniczenie 

to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnie-
niem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy 
osoba fi zyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2 udip);

3) ze względu na konieczność „przetworzenia żądanej informacji’ (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip), co 
daje możliwość wydania decyzji odmawiającej udostępnienia żądanej informacji w przypadku, 
gdy wezwany do tego Wnioskodawca nie wykaże, że udostępnienie przedmiotowej informacji 
jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

III. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu 
na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy

1. Zagadnienia ogólne

Zgodnie z art. 5 ust. 2 udip prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu 
na (…) tajemnicę przedsiębiorcy. Polski system prawny nie defi niuje pojęcia „tajemnicy przedsię-
biorcy”, posługuje się jednakże w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) (dalej: uznk) pojęciem „tajemnicy 
przedsiębiorstwa”. 

Zgodnie z poglądem doktryny „pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy przedsiębiorcy 
w dużym stopniu się pokrywają. Z tym tylko zastrzeżeniem, że tajemnica przedsiębiorcy może 
być w pewnych przypadkach rozumiana szerzej” (Piskorz-Ryń, 2002). Art. 11 ust. 4 uznk wska-
zuje, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje po-
siadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.
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Z przywołanego wyżej przepisu art. 11 ust. 4 uznk wynika, że dane stanowią tajemnicę przed-
siębiorstwa tylko wtedy, gdy spełniają łącznie następujące przesłanki:
1) dane te stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą;
2) informacje te nie są ujawnione do wiadomości publicznej;
3) przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić między 
innymi: „wiedza i metody natury administracyjnej i organizacyjnej, metody kontroli jakości, sposoby 
marketingu, organizacji pracy, treść zawartych umów, porozumień, korespondencja handlowa, 
strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa itp.” (Sołtysiński, 2006, s. 312). 

Ponadto, dodatkowo w doktrynie, do informacji mogących mieć taki charakter zalicza się 
„wiadomości dotyczące sposobów produkcji, planów technicznych, metod kontroli jakości, wzo-
rów użytkowych i zdobniczych, wynalazków nadających się do opatentowania, jak też informacje 
związane z działalnością marketingową, z pozyskiwaniem surowców, organizowaniem rynków 
zbytu czy informacje odnoszące się do struktury organizacyjnej, zasad fi nansowania działalności, 
wysokości wynagrodzeń pracowników. Do tajemnic przedsiębiorstwa zalicza się również tzw. po-
ufne know-how, w tym zarówno tzw. know-how produkcyjne, jak i know-how handlowe” (Uliasz, 
2001). Z kolei w judykaturze, jako tajemnicę przedsiębiorstwa uznane zostały między innymi: „dane 
zawarte w PIT – 5 i F – 01 – sprawozdaniu fi nansowym obrazujące zarówno aktywa jak i pasywa 
oferentów, dochód, zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania fi nansowe”1.

Odnosząc powyższe regulacje oraz poglądy do opisów metodologii kalkulacji stawek zarządcy 
infrastruktury, wskazać należy na argumentację PKP PLK S.A. powoływaną w toku postepowań 
o udostępnienie informacji publicznej2: 
1) przedmiotowe informacje mają wartość gospodarczą dla PKP PLK S.A., gdyż odnoszą się do 

sfery fi nansowej, gospodarczej i organizacyjnej działalności, które przedsiębiorca ma prawo 
utrzymywać w tajemnicy przed innymi przedsiębiorcami;

2) „zasady kalkulacji stawek jednostkowych, w szczególności wielkości, sposób ustalania kosz-
tów oraz modele służące do kalkulacji kosztów i stawek jednostkowych stanowią know-how 
PKP PLK S.A. wynikające z doświadczenia własnych ekspertów i badań zleconych fi rmom 
zewnętrznym. Ujawnienie wyników tych badań mogłoby prowadzić do naruszenia praw wy-
konawców zleconych prac, a w konsekwencji rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą 
PKP PLK S.A. względem kontrahentów, wobec których PKP PLK S.A. była zobowiązana do 
zachowania wyników ich prac w tajemnicy handlowej”. 
Próbę pogodzenia dwóch konstytucyjnych wartości, tj. zasady jawności informacji publicznych 

oraz obowiązku ochrony prywatności (tajemnica przedsiębiorcy i dane osobowe osób fi zycznych) 
na gruncie udip podjął NSA, który w wyroku z 30 października 2002 r., sygn. akt: II SA 181/02 
(publ. CBOSA) wskazał: „Z zestawienia tych dwóch wartości (…), można wyprowadzić wniosek, 
że możliwe jest udostępnianie informacji publicznej w sposób nie naruszający wskazanych dóbr 
chronionych. Służy temu m.in. zastosowana przez organ w rozpatrywanej sprawie tzw. anonimi-
zacja danych wrażliwych. 

1  Wyr. Sądu Antymonopolowego z dnia 10.07.2002 r., sygn. akt XVII Ama 78/01.
2  Na podstawie uzasadnienia wyr. WSA w Warszawie z 16.06.2015 r., sygn. II SA/Wa 194/15.
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W takim wypadku nie zachodzi jednak potrzeba wydawania oddzielnej decyzji na podstawie 
art. 16 ustawy, gdyż przepis ten może mieć zastosowanie tylko w wypadku odmowy udostępnienia 
informacji, a nie w przypadku jej udzielenia z zachowaniem zasady ochrony dóbr chronionych”3.

2. Argumentacja przemawiająca za tym, że opis kalkulacji stawek za dostęp i korzystanie 
z infrastruktury nie stanowi tajemnicy przedsiębiorcy

Jak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r. sygn. akt I OSK 2112/13 
(LEX nr 1456979): „aby dana informacja podlegała ochronie na podstawie przepisu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi zostać spełniona zarówno przesłanka formal-
na, jak też materialna. Przesłanka formalna jest spełniona wówczas, gdy zostanie wykazane, iż 
przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania poufności tych informacji. Nie wystarczy samo 
przekonanie podmiotu dysponującego informacją o działalności przedsiębiorcy, że posiadane 
przez niego dane mają charakter poufny. Poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób do-
rozumiany zamanifestowana przez samego przedsiębiorcę. To na nim spoczywa bowiem, w razie 
sporu, ciężar wykazania, że określone dane stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy. Ponadto, jak 
wspomniano wyżej, musi zostać spełniona przesłanka materialna tzn. aby określone informacje 
mogły zostać objęte tajemnicą przedsiębiorcy, muszą, ze swojej istoty dotyczyć kwestii, których 
ujawnianie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy (informacje takie 
muszą mieć choćby minimalną wartość) z wyłączeniem informacji, których upublicznienie wynika 
np. z przepisów prawa”.

Na podstawie uzasadnień orzeczeń WSA w Warszawie poświęconych decyzjom PKP PLK S.A. 
odmawiającym udostępnienia określonych dokumentów przedkładanych do wniosków o zatwier-
dzenie stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury, poniżej wskazano podstawowe argumenty 
wnioskodawców, którzy nie zgadzają się z obejmowaniem tajemnicą przedsiębiorcy dokumentacji 
przedkładanej w ww. postępowaniach administracyjnych:
1) udział organizacji społecznych w niektórych z postępowań administracyjnych w przedmio-

cie zatwierdzenia stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury oraz oddziaływaniem tej 
okoliczności na przedmiotową sprawę, który miał skutkować utratą przez te informacje 
charakteru informacji publicznej stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę przed-
siębiorcy); 

2) rzekomy historyczny charakter niektórych informacji;
3) argumentacja, że PKP PLK S.A. jest podmiotem wykonującym funkcje publiczne, a co za 

tym idzie, zgodnie z art. 5 ust. 3 udip nie jest możliwym ograniczanie dostępu do informacji 
o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa.

2.1.  Udział organizacji społecznych w postępowaniach w przedmiocie 
zatwierdzania stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury

Odnosząc się do udziału organizacji społecznych w postępowaniach w przedmiocie za-
twierdzenia stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej przypomnieć należy, że 
zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 uznk, tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić wyłącznie 
informacje poufne. Jest to następstwo znaczenia terminu „tajemnica”, który logicznie rozumując 
oznacza niejawność. „Informacja powszechnie znana, jako znajdująca się w domenie publicznej, 

3  Zob. również: wyr. NSA z dnia 11.01.2013 r., I OSK 2267/12, CBOSA; wyr. WSA w Poznaniu z dnia 19.09.2014 r. II SA/Po 636/14, Legalis: 1104743.
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nie korzysta z ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Wojcieszko-
Głuszko, 2002, s. 43).

Z przedmiotowym poglądem należałoby się zgodzić gdyby nie fakt, iż organizacjom społecz-
nym dopuszczonym do udziału w postępowaniach w przedmiocie zatwierdzenia stawek jednost-
kowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej, Prezes UTK na podstawie art. 74 
§ 2 k.p.a. każdorazowo ograniczał prawo wglądu do części materiału dowodowego, objętego 
tajemnicą przedsiębiorstwa. Zasadność przedmiotowego działania Prezesa UTK spotkała się 
z aprobatą SOKiK w postanowieniu z dnia 3 stycznia 2012 r. sygn. akt XVII Amz 17/11 (niepubl.).

2.2.   „Historyczny” charakter dokumentacji opisującej metodologię kalkulacji stawek 
za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej

Odnosząc się do argumentacji o historycznym charakterze dokumentacji opisującej metodo-
logię kalkulacji stawek jednostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej wskazać 
należy, że w uzasadnieniu powołanego już wcześniej wyroku II SA/Wa 194/15 (publ. CBOSA) 
wskazano pogląd wnioskodawcy, który wskazywał, że „niektóre z żądanych informacji mają cha-
rakter historyczny, a co za tym idzie nie mają wartości gospodarczej, w związku z czym nie są 
objęte tajemnicą przedsiębiorcy”, powołując się przy tym na interpretację przedstawioną przez 
„Sąd Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 15.06.2006 r. w sprawie T-271/03”.

Analizując powyższe postanowienie Sądu I Instancji (obecnie włączonego do struktur Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej), Prezes UTK wskazywał z kolei przed WSA, że charakter prawny 
przedmiotowego postanowienia nie pozwala na wywodzenie z niego kategorycznych twierdzeń, 
rzutujących na ogólnoeuropejską wykładnię pojęć „tajemnica przedsiębiorstwa” lub „tajemnica 
przedsiębiorcy”. Z kolei w opinii autora niniejszego artykułu ww. postanowienie dotyczy jedynie 
jawności akt postępowania przed sądem wobec interwenientów, których można przyrównać do 
podmiotów na prawach strony występujących w postępowaniach administracyjnych (patrz art. 93 
regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości). Istotnym jest, iż powoływane przez 
wnioskodawcę postanowienie odnosi się do jawności poszczególnych dokumentów, co do któ-
rych Strona postępowania przed Sądem zastrzegła poufność ze względu na ochronę tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Wydaje się, że ze wspomnianego orzeczenia nie powinno się w szczególności 
wywodzić obowiązku udostępniania poufnych danych wobec podmiotów nie uczestniczących 
w postepowaniu przed Sądem I Instancji (Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Ponadto 
postanowienie z dnia 15 czerwca 2006 r. odnosi się jedynie do wykładni art. 116 § 2 regulaminu 
Sądu I Instancji, który należy uznać za akt o charakterze wewnętrznym. 

Ponadto, kończąc wywód nt. „historyczności” określonych dokumentów, która miałaby spra-
wiać, że nie przedstawiają one danych o wymiernej wartości gospodarczej, a co za tym idzie 
nie są objęte tajemnicą przedsiębiorcy, wskazać należy, że na podstawie historycznych danych 
o kosztach wykorzystywanych do kalkulacji stawek, przewoźnicy mogliby wysuwać wobec za-
rządcy infrastruktury ewentualne roszczenia związane zarówno z:
(i) wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE nr C-512/10; jak również 
(ii) błędami popełnionymi przy podwyższaniu stawek opłat (zob. wymienione w art. 34 ustawy 

o transporcie kolejowym przesłanki, warunkujące możliwość podwyższenia stawek opłat).
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2.3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako podmiot wykonujący zadania publiczne?

Przystępując do omówienia trzeciego z przywołanych przykładowych argumentów wnio-
skodawcy powołanych w uzasadnieniu wyroku II SA/Wa 194/15 (publ. CBOSA) wskazać na-
leży, że przeciwko przedmiotowemu stanowisku przemawia fakt, że przedmiotem wniosków 
o udostępnienie informacji publicznej nie było wydatkowanie środków publicznych pochodzą-
cych z Funduszu Kolejowego, tylko informacje o kosztach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
udostępnienia infrastruktury kolejowej, tj. kosztach, w oparciu o które zatwierdzone zostały 
decyzjami Prezesa UTK stawki jednostkowe opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury ko-
lejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. na okres obowiązywania rozkładów jazdy pociągów 
2003/2004-2012/2013. 

Aprobata stanowiska zaproponowanego przez Wnioskodawców występujących o dostęp do 
przedmiotowych informacji o kosztach zmuszałoby Prezesa UTK bądź PKP PLK S.A. do każdora-
zowego ujawniania informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy, który kiedykolwiek i w jakikolwiek 
sposób korzystał ze środków publicznych. 

Można postawić tezę, że ujawnieniu podlegałyby również specyfi kacje techniczne przed-
łożone przez danego producenta taboru, który wyprodukował tabor kolejowy zakupiony przez 
przewoźnika kolejowego, a współfi nansowany ze środków funduszy europejskich. 

Za prezentowanym przez Prezesa UTK oraz PKP PLK S.A. stanowiskiem, że zarządca infra-
struktury nie jest w tej sytuacji podmiotem wykonującym zadania publiczne, przemawia m.in. za-
warte w udip sformułowanie: „w zakresie tych zadań lub funkcji”, który znacząco ogranicza hipotezę 
normy prawnej rekonstruowanej z art. 5 ust. 3 udip. 

Dalsze ograniczenie wynika również ze zwrotu „z zastrzeżeniem ust. 1 i 2”, który przewiduje 
możliwość ograniczenia dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed 
organami państwa w sytuacji gdy:
(i) zakres i zasady takiego ograniczenia zostały określone w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 udip); 
(ii) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby  fi zycznej 

lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 udip).
Z pewnością dodatkowym głosem w dyskusji na temat może być pogląd wyrażony przez Sąd 

Najwyższy w wyrokach II PO 1/15 i II PO 2/15 (oba niepubl.), w których stwierdził on, że sam fakt 
posiadania przez PKP S.A. oraz PKP Cargo S.A. majątku publicznego i dysponowanie nim nie 
zawsze przesądza o konieczności udzielenia informacji publicznej. W ustnych motywach przed-
miotowego rozstrzygnięcia SN wskazał, że konieczne jest wykazanie, że dany podmiot wykonuje 
także zadania publiczne. Z kolei mając na uwadze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie 
I  OSK 1486/14 (publ. CBOSA), a także fakt, że majątek PKP Cargo S.A. w znacznej części sta-
nowi majątek „spółki matki” – PKP S.A., a nie akcjonariusza PKP S.A. – Skarbu Państwa, dopusz-
czalnym jest przyjęcie wykładni, że również PKP PLK S.A. nie dysponuje majątkiem publicznym 
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 udip. Przedmiotowa okoliczność skutkowałaby w ogóle brakiem 
podległości PKP PLK S.A. reżimowi udip.
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III. Podsumowanie
Z pewnością zagadnienia związane z cywilnoprawną odpowiedzialnością Skarbu Państwa 

w związku z nieprawidłową implementacją dyrektywy 2001/14/WE bądź niewłaściwym stoso-
waniem prawa unijnego na etapie postępowań w przedmiocie zatwierdzania stawek za dostęp 
i korzystanie z infrastruktury kolejowej w dalszym ciągu będzie przedmiotem pogłębionych analiz 
przedstawicieli doktryny prawa cywilnego i prawa gospodarczego publicznego. Z przedmiotowym 
zagadnieniem pośrednio związany jest również dostęp powodów do dokumentacji umożliwiającej 
wyliczenie wysokości poniesionej przez przewoźnika szkody jeszcze przed wytoczeniem sto-
sownego powództwa. Intencją autora było przedstawienie stanowisk obu stron sporu o charakter 
dokumentów opisujących metodologię kalkulacji stawek. Wydaje się, że ostatecznie spór o cha-
rakter dokumentacji przedkładanej przez zarządców infrastruktury do wniosków o zatwierdzenie 
stawek jednostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury zostanie rozstrzygnięty przez NSA, 
który będzie rozpatrywać skargi kasacyjne od wyroków II SA/Wa 194/15 oraz II SA/Wa 1346/154. 
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4  W przedmiotowym wyroku WSA w Warszawie stwierdził naruszenie przepisów prawa procesowego – art. 107§3 k.p.a. Na dzień publikacji niniej-
szego artykułu autor nie dysponował uzasadnieniem przedmiotowego wyroku, jak również informacją czy Prezes UTK zdecyduje się na złożenie skargi 
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Streszczenie
Artykuł stanowi głos w dyskusji toczącej się w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską 
w grudniu 2015 roku dokumentu „Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa” będącą w założeniu 
próbą wprowadzenia kompleksowej wizji rozwoju branży. Praca przedstawia zagadnienia zwią-
zane z postrzeganiem interesu konsumentów jako jednej z determinant rozstrzygnięć postepo-
wań z zakresu prawa konkurencji dotyczących koncentracji linii lotniczych i współpracy między 
przewoźnikami. Prezentowane jest stanowisko uznające potrzebę istnienia spójnego standardu 
oceny tytułowego kryterium dla wspomnianych rodzajów postepowań i postulujące uzupełnienie 
strategii dla lotnictwa o ten element.

Słowa kluczowe: prawo UE; transport lotniczy; prawo konkurencji; kontrola koncentracji; interes 
konsumenta; dobrobyt konsumenta.

JEL: K21, K23, L93

I. Wprowadzenie
Bezpośrednią inspiracją powstania niniejszego artykułu było ogłoszenie przez Komisję 

Europejską (KE) w grudniu 2015 r. strategii w dziedzinie lotnictwa i towarzyszącej temu deklaracji 
dokonania przeglądu obecnie funkcjonujących rozwiązań prawnych i ich modyfi kacji dokonującej 

 * Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu 
Wrocławskiego; e-mail: jakub.kociubinski@uwr.edu.pl. Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2012/07/B/HS5/03951.
** Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS5/03951.
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kompleksowej regulacji tytułowej branży1. Analizując komunikat zawierający wspomnianą strategię 
prima facie, zwraca uwagę jak niewiele miejsca poświęcono kwestiom związanym z funkcjonowa-
niem instrumentów wchodzących w skład prawa konkurencji. Tymczasem kompleksowość relacji 
gospodarczych zachodzących w sektorze wydaje się uzasadniać stworzenie dedykowanych roz-
wiązań lub przynajmniej modyfi kację reguł stosowania ogólnych narzędzie poprzez instrumenty 
soft law. 

Zdaniem autora jedną z takich sfer, które wymagają konkretyzacji i powinny zostać uwzględ-
nione w kompleksowej strategii dotyczącej ustroju gospodarczego transportu lotniczego jest 
kryterium dobrobytu konsumenta, które na gruncie aksjologii prawa konkurencji funkcjonuje jako 
pewna dosyć abstrakcyjna kategoria. Sama kwestia celów prawa konkurencji i ich wzajemnej 
relacji była i jest przedmiotem ożywionej naukowej debaty. Ścierają się w niej poglądy uznające 
prymat ochrony samego procesu konkurowania i te wskazują, że konkurencja stanowi być może 
podstawowe, ale jednak, narzędzie urzeczywistniania rynku wewnętrznego2. Dosyć powszechnie 
wskazuje się jednak, że obecny, „polizboński” ustrój gospodarczy Unii Europejskiej (UE) i funkcjo-
nujące w jego ramach reguły konkurencji służyć mają trzem zasadniczym celom: integracji rynku 
wewnętrznego, efektywnej alokacji zasobów i dobrobytowi konsumenta (Gerardin, Layne-Farrar 
i Petit, 2012, s. 20; Monti, 2007, s. 1602–1604). Zwłaszcza daje się zauważyć wyraźne dążenie 
Komisji Europejskiej do budowania argumentacji w swoich rozstrzygnięciach w pierwszym rzę-
dzie na kryterium dobrobytu konsumenta3. Jednocześnie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
(dalej: TS) nie pozwala na jednoznaczne uznanie nadrzędnego charakteru tego celu, gdyż istnie-
jąca linia orzecznicza nie jest spójna4. Zatem choć istnieją wątpliwości co do relacji i ewentualnej 
hierarchii poszczególnych imperatywów prawa konkurencji UE, to można stwierdzić, że ocena 
wpływu badanej aktywności na interes konsumentów stanowi stały element postepowań z zakre-
su prawa konkurencji.

Równocześnie tytułowe kryterium stanowi swego rodzaju superfl uum wymykające się pró-
bom precyzyjnej defi nicji. Tymczasem nie ulega kwestii, że istnieje cała paleta nieraz sprzecznych 
 determinant decyzji konsumentów odnośnie do wyboru określonego towaru i/lub usługi. Innymi 
słowy, choć z prawnego punktu widzenia „konsument” stanowi pewną jednolitą kategorię, to 
w  rzeczywistości preferencje wewnątrz tej grupy są zróżnicowane. Szczególnie referencyj-
ny  przykład stanowi tu sektor transportu lotniczego (przewozów pasażerskich), gdzie różnice 
oczekiwań   poszczególnych grup podróżnych są tak duże, że nie jest możliwe ich pełne, łączne 
zaspokojenie. 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska strategia 
w dziedzinie lotnictwa, COM/2015/0598 fi nal oraz towarzyszący jej dokument roboczy Komisji (dostępny tylko w wersji angielskiej) Commission Staff 
Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of Regions An Aviation Strategy for Europe, SWD/2015/0261 fi nal.
2 Por. inter alia dyskusja w: Lianos 2013, s. 37 i n.
3 Zob. zwłaszcza referencyjna Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2004 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 
Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation (Sprawa COMP/C-3/37.792 – Microsoft), (Dz. Urz. UE 2007 L 32/23).
4 W orzecznictwie TS spotyka się stanowisko wskazujące, że zasadniczym celem prawa konkurencji jest ochrona struktury rynku i przesłanek proce-
su konkurowania, jak w rozstrzygnięciach z 15.03.2007 r. w sprawie C-95/04 P British Airways plc. v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2007, 
s. I-2331), pkt. 107 i z 04.06.2009 r. w sprawie C-8/08 T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV i Vodafone Libertel NV v. Raad 
van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Zb. Orz. 2009, s. I-4529), pkt 38, ale można jednak wskazać na orzeczenia Sądu, który 
wskazywał konieczność wspierania dobrobytu konsumenta. Tak było w wyr. z 27.09.2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline v. Komisja Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 2006, s. II-2969), pkt 10, 118, 135, 147, 171, 182, 190, 264, 273; z 17.09.2007 r. w sprawie T-201/04 Microsoft Corp. v. Komisja 
Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2007, s. II-3601), pkt 41.
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II. Kategorie konsumentów
Chcąc rozpocząć analizę tytułowego zagadnienia, należy spróbować doprecyzować pojęcie 

„dobrobyt konsumenta”. Na wstępie zasadnym jest podkreślenie, że wzmiankowana kategoria 
ma charakter wyłącznie normatywny i mimo iż daje się zauważyć dążenie KE do obiektywizacji 
procesu decyzyjnego poprzez oparcie się na wskaźnikach ekonomicznych (tzw. More Economic 
Approach), to w opisywanym przypadku nie występuje bezpośrednie odwołanie do żadnej z ekono-
micznych koncepcji dotyczących określania i zwymiarowania dobrobytu indywidualnych uczestni-
ków rynku.

Na potrzeby prowadzonych rozważań można przyjąć, iż pojęcie „konsument” będzie rów-
noznaczne z terminem „pasażer”, natomiast nie jest ono tożsame z określeniem „podróżny” 
(Rucińska, Ruciński i Tłoczyński, 2012, s. 151–155). Osoba wybierająca się w podróż najpierw 
musi wybrać środek transportu. I choć konkurencja międzygałęziowa w pewnym zakresie istnie-
je zwłaszcza w przypadku tras wewnątrzeuropejskich, gdzie odległości są relatywnie niewielkie, 
analizę można ograniczyć wyłącznie do oczekiwań tych osób, które już podjęły decyzję o odbyciu 
podróży drogą powietrzną. 

W swojej praktyce decyzyjnej w sprawach dotyczących pasażerskiego transportu lotniczego 
Komisja Europejska stosuje co do zasady dwudzielny podział pasażerów na tych, dla których liczą 
się przede wszystkim względy czasowe (time-sensitive) i dla tych, dla których liczą się względy ce-
nowe (price-sensitive) (Allan, Furse i Sufrin, 2008, s. IX-249–IX-256; Kociubiński, 2011, s. 12–21)5. 
Taki podział odpowiada generalnie klasyfi kacji na osoby, które podróżują w celach służbowych i na 
tych, którzy podróżują w celach prywatnych (de Broca, Mielecka-Riga i Subočs, 2014, s. 1792). 
Pierwsza grupa oczekuje generalnie podróży jak najkrótszej i najbardziej dogodnej rozkładowo, 
co w przypadku tras wewnątrzeuropejskich oznacza możliwość odbycia jednodniowej podróży 
służbowej, zatem zalezienie się w miejscu docelowym w godzinach rannych i powrotu w godzi-
nach popołudniowych/wieczornych. Nieodłącznymi elementami są tu także inter alia pierwszeń-
stwo przy sortowaniu bagażu i krótki czas oczekiwania między segmentami podróży transferowej 
i elastyczność polegająca na zmianie rezerwacji z niewielkim wyprzedzeniem. Cena nie jest w tym 
wypadku najważniejszą cechą oferty. Z kolei przedstawiciele drugiej grupy zwracają uwagę przede 
wszystkim na cenę, zwłaszcza że osoby podróżujące sporadycznie i tak nie wykorzystują w pełni 
katalogu usług dodatkowych przysługujących osobom podróżującym często (w domyśle w celach 
zawodowych) (Belobaba, 2009, s. 65–66).

Powyższy podział tradycyjnie stanowił podstawę ustalenia struktury popytu i uznawany 
jest przez Komisje za wystarczająco dokładny, jednakże w rzeczywistości jego zastosowanie 
generuje zbyt uproszczony obraz (Belobaba, 2009, s. 65–66). Można bowiem wskazywać, ba-
zując na bogatym materiale analitycznym, że kategorie podróżnych w uproszczeniu nazwanych 
„ biznesowymi” i „prywatnymi” są wewnętrzne zróżnicowane (Shaw, 2010, s. 26–29). Przykładowo, 
nie ulega kwestii, że osoby podróżujące turystycznie i w związku z nagłą sytuacją rodzinną będą 
kierować się zupełnie innymi względami, kupując bilety (Belobaba, 2009, s. 65–66). Tak samo 

5 Stosowana w decyzjach KE z 11.2.2004 r. w sprawie M.3280 – Air France/KLM (Dz. Urz. UE 2004 C 60/5), pkt 10–16 i 130–135; z 7.4.2004 r. 
w sprawie COMP/A.38284/D2 – Air France/Alitalia (Dz. Urz. UE 2004 L 362/17), pkt 11, 41, 44–46; z 11.8.1999 r. w sprawie JV.19 – KLM/Alitalia (Dz. 
Urz. UE 2000 C 96/5), pkt 21; z 18.07.2001 r. w sprawach COMP.D.2 37.444 – SAS Maersk Air i COMP.D.2 37.386 – Sun-Air versus SAS and Maersk 
Air (Dz. Urz. UE 20011 L 265/15), pkt 30; z 12.1.2001 r. w sprawie M.2041 – United Airlines/US Airways (Niepublikowana w Dz. Urz. UE, dostępna 
w bazie CELEX pod nr 301M2041), pkt 18.
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ktoś samozatrudniony podróżujący w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie 
zwracał większą uwagę na cenę biletów niż osoba, która jest pracownikiem korporacji i nie ponosi 
osobiście kosztów podróży.

Analitycznie dokładniejsze jest przyjęcie, że istnieją cztery zasadnicze punkty brzegowe wy-
znaczających pole, w którym plasują się preferencje konsumenckie: pierwszy zespół preferencji 
właściwy jest dla tych podróżnych, dla których względy czasowe (szybkość) mają pierwszorzęd-
ne znaczenie, podczas gdy cena podróży nie jest w ogóle brana pod uwagę (Holloway, 2008, 
s. 69–79). Druga kategoria konsumentów również kieruje się kryterium czasowym, ale na równi 
z kwestią ceny (Holloway, 2008, s. 69–79). Trzeci segment obejmuje osoby podejmujące decyzje 
w oparciu o kryterium cenowe, pomijając względy związane z czasem podróży (Holloway, 2008, 
s. 69–79). Natomiast czwarta, ostatnia grupa, skupiająca zdecydowanie najmniejszą ilość podróż-
nych, nie kieruje się w swoich wyborach ani kryterium ceny, ani czasu (Shaw, 2010, s. 18–22). 
Podróżujące osoby przykładają różną wagę do poszczególnych ofert, dlatego rzeczywisty profi l 
zapotrzebowania na usługi lotnicze stanowi statystyczne wyważenie między tymi, wzajemnie 
się wykluczającymi (przynajmniej do pewnego stopnia) indywidualnymi wyborami konsumentów 
(Belobaba, 2009, s. 64).

Natomiast KE stoi na stanowisku, że odejście od prostszego dwudzielnego podziału nie jest 
konieczne, gdyż z perspektywy stosowania prawa motywacja konkretnych podróżnych jest irrele-
wantna, a liczy się relacja produktu oferowanego przez przewoźników w stosunku do oczekiwań 
klientów jako pewnej ogólnej grupy6. Należy jednak odnotować, że w ostatnich latach w związku 
z intensywnym rozwojem tzw. tanich linii lotniczych i stopniową hybrydyzacją ich modeli bizneso-
wych zbliżającą standard oferowanych przez nie usług do poziomu typowego dla linii segmentu 
FSNC (Full Service Network Carrier – tzw. przewoźników sieciowych zwanych tez tradycyjny-
mi), powyższy podział ulega rozmyciu (de Broca, Mielecka-Riga i Subočs, 2014, s. 1792–1793). 
Pierwotnie, ze względu na rzeczywiste wyraźne rozróżnienie klientów przewoźników niskokoszto-
wych i sieciowych zastosowanie wzmiankowanego kryterium skutkowało traktowaniem połączeń 
tych grup linii lotniczych jako osobne rynki produktowe, co adekwatnie odzwierciedlało fakt, że 
początkowo konkurencja między wskazanymi kategoriami linii była bagatelna (Abeyratne, 2003, 
s. s. 585–601; Franke, 2004, s. 15–21). Grupa pasażerów, dla których liczą się względy czaso-
we coraz bardziej zwraca uwagę także na cenę usług lotniczych, a stopniowa zmiana modelu 
przewoźników niskokosztowych sprawia, że ich oferta staje się konkurencyjna także dla klientów 
„biznesowych” (Klophaus, Conrady i Fichert, 2012, s. 54–58). Nie oznacza to zakwestionowania 
ogólnej zasadności opisanego dwudzielnego podziału, kształt ofert poszczególnych grup prze-
woźników w kontekście ewolucji preferencji konsumentów sprawia, że nie jest możliwe utrzyma-
nie ścisłego rozdziału między tymi dwoma kategoriami operatorów na potrzeby defi nicji rynku 
właściwego.

Należy odnotować, że same linie lotnicze, których działania są przedmiotem postępowań przed 
KE podkreślają istnienie zróżnicowanych preferencji konsumenckich wśród osób podróżujących 
na określonych rynkach relewantnych (de Broca, Mielecka-Riga i Subočs, 2014, s. 1792–1793). 
Jest to całkowicie zrozumiała argumentacja z ich perspektywy, gdyż umożliwia wykazanie, że 

6 Por. wyr. Sądu z 04.06.2006 r. w sprawie T-177/04 easyJet Airline Co. Ltd v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2006, s. II-1931), pkt 99. 
Zob. także Obwieszczenie Komisji w sprawie defi nicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. UE 1997 C 372/5), pkt 14 
gdzie występuje zbieżna linia rozumowania utożsamiająca konkurencyjność z substytucyjnością produktu.
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doszło do polepszenia sytuacji konkretnej grupy, kontrując tym samym argument o negatywnym 
skutku badanej kooperacji. Tym bardziej że przedsiębiorstwa na potrzeby formułowania strategii 
biznesowej nie posługują się normatywną i faktycznie w znacznej mierze abstrakcyjną kategorią 
„dobrobytu konsumenta”. Dla nich standard oferowania musi być „adekwatny”, czyli zapewnia-
jący popyt gwarantujący pożądany wynik fi nansowy. Innymi słowy, musi trafi ać w oczekiwania 
odpowiednio licznej klienteli. Może się więc zdarzyć (co jest szczególnie widoczne w segmencie 
przewozów niskokosztowych), że faktycznie oczekiwania konsumenckie, przynajmniej jakiejś 
części pasażerów, znajdować się będą poniżej poziomu uznanego za optymalny przez regulatora. 
W tym miejscu pojawiają się dwa problemy. 

Po pierwsze akceptacja pasażerów dla owego niższego poziomu oferowania może wynikać 
z braku realnej alternatywy. W tym wypadku jeżeli uda się wykazać, że pozbawienie konsumen-
tów wyboru powstało w skutek nawiązania współpracy między konkurentami lub w skutek ich 
koncentracji, będzie to stanowić powód do uznania danej praktyki za niezgodną z rynkiem we-
wnętrznym. Standard pożądanego „dobrobytu” konsumenta jest jednak relatywny w stosunku do 
sytuacji przed wszczęciem postępowania. Jeżeli wobec tego linie lotnicze wcześniej nie konkuro-
wały na pokrywających się trasach, oferując zbliżony produkt w zakresie godzin przylotu/odlotu, 
klasy, ceny etc., tylko konkurencja obejmowała połączenia transferowe o tych samych lokacjach 
początkowych i docelowych, ale innych punktach przesiadki, wówczas wykazanie „pogorszenia” 
będzie bardziej problematyczne7. Wręcz przeciwnie, wówczas najczęściej kooperacja skutku-
jąca funkcjonalnym połączeniem siatek kooperantów nie będzie niosła za sobą bezpośrednio 
zauważalnych negatywnych skutków, a można będzie dowodzić powstania korzystnych skutków 
zwiększenia liczby lokacji docelowych.

Drugi z sygnalizowanych problemów wiąże się z rozbieżnością między rzeczywistymi ocze-
kiwaniami klientów a określonym autorytatywnie przez regulatora standardem „dobrobytu konsu-
menta”. Jeżeli w przeciwieństwie do nakreślonego powyżej scenariusza, gdzie pasażerowie nie 
mają wyboru, decyzja o wyborze „gorszej” usługi jest wynikiem działania mechanizmu rynkowego, 
a próba ustalania wyższego standardu wiąże się z ingerencją za pomocą mechanizmu nakazowe-
go dla realizacji celu, który w sumie nikomu nie służy. Kategoria „dobrobytu konsumenta” z samej 
swojej istoty ma charakter normatywny i przez to ma swoje ograniczenia. W kontekście tytułowego 
zagadnienia, należy podkreślić, że ryzyko forsowania standardu nieskorelowanego bezpośred-
nio z realnymi preferencjami pasażerów pojawia się wszędzie tam, gdzie postepowanie zawiera 
element wyważenia negatywnych (dla klientów) efektów w jednej sferze z powstaniem pewnych 
innych pozytywnych skutków mających ostatecznie równoważyć powstałe zaburzenie. Jak dotąd 
nie wydaje się, żeby tego typu zjawisko było szczególnie mocne w tytułowym sektorze, natomiast 
opisując pożądany poziom konkurencji i struktury na rynku, który jak zostało wspomniane ma 
charakter normatywny i ostatecznie osiągany jest mechanizmem nakazowym, nie można tracić 
z oczu zagrożenia „przeregulowania”.

7 Należy dodatkowo wskazać, że coraz więcej podróży dalekodystansowych odbywa się w następującej sekwencji: Port lotniczy początkowy – Pierwszy 
duży port lotniczy transferowy (hub) – Drugi duży port lotniczy transferowy (hub) – Port Lotniczy lokacji docelowej. Oznacza to, że może istnieć większa 
liczba konfi guracji tras (obsługiwanych przez różnych przewoźników) mających te same lokacje początkowe i końcowe, które będą faktycznie konku-
rencyjne względem siebie.
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III. Dynamika i formy współpracy między liniami lotniczymi
Szczególną cechą transportu lotniczego, niewystępującą w porównywalnej skali w in-

nych sektorach jest to, że współpraca między przewoźnikami niezwiązana ze zmianami w ich 
strukturze właścicielskiej i koncentracja niosą ze sobą tożsame skutki dla klientów. Wynika to 
z faktu, że występujące formy współpracy wymagają technicznej adaptacji po stronie zaanga-
żowanych linii lotniczych, np. w zakresie systemów rezerwacji (Cheng-Jui Lu, 2003, s. 56–64; 
Truxal, 2012, s. 119 i n.). Najbardziej typowe formy kooperacji między przewoźnikami posiada-
jącymi połączenia zorganizowane według modelu hub-and-spoke prowadzą do funkcjonalnego 
złączenia ich siatek w skutek bardzo rozpowszechnionych w branży codesharingu i interliningu 
umożliwiającego nabycie jednego biletu na wszystkie trasy kooperantów w dowolnej konfi gu-
racji (Pearce i Doernhoefer, 2012, s. 2–3). Podróżny otrzymuje więc ofertę połączeń będących 
sumą wszystkich tras oferowanych przez kooperantów, a dodatkowo integrację programów lo-
jalnościowych8. Zatem sami przewoźnicy dążą do stworzenia sytuacji określanej nieprzetłuma-
czalnym terminem Metal-Neutral, gdzie kwestia, który przewoźnik faktycznie wykonuje przewóz 
pozostaje wtórna dla samych podróżujących, gdyż w znacznym stopniu oferty w zakresie taryf, 
standardu i sieci dystrybucji kooperujących operatorów ulegają unifi kacji (Pearce i Doernhoefer, 
2012, s. 2–3)9. 

Oczywiście można argumentować, że współpraca między przewoźnikami, jeśli nie wiąże się 
ze zmianami struktury własnościowej zaangażowanych podmiotów jest z samej swojej istoty nie-
trwała i konfi guracja aliantów może ulegać zmianie wraz ze zmianą sytuacji rynkowej (Kleymann 
i Seristö, 2004, s. 54). Przez to zagrożenie dla rynku powstałe w wyniku nawiązania współpracy 
między dotychczasowymi konkurentami będzie mniejsze niż w przypadku koncentracji między 
nimi, gdyż ta druga jest co do zasady zjawiskiem permanentnym, skutkuje bowiem formalnymi 
zmianami organizacyjnoprawnej i/lub właścicielskiej struktury przedsiębiorstwa, a nieformalna 
współpraca może być zakończona właściwie w dowolnym momencie (Kleymann i Seristö, 2004, 
s. 54). Jest to stanowisko jedynie częściowo prawdziwe, ponieważ po pierwsze, w sytuacji wy-
stępujących w sektorze współzależności istniejące motywacje do utrzymywania konkretnych 
więzów współpracy mogą okazać się w praktyce trwałe (Kleymann i Seristö, 2001). Szczególnie, 
że funkcjonujący w UE system przydziału czasów operacji w koordynowanych portach lotniczych 
petryfi kuje istniejący „układ sił”, co sprawia, że zasadnicza konfi guracja możliwych partnerów 
i kształt ich siatek jest dosyć trwała10. 

Po drugie, istniejące ograniczenia niepozwalające przewoźnikom spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG) na przejęcie lub skuteczne kontrolowanie linii europejskiej 

 8 Należy wskazać, że dla osób podróżujących sporadycznie istnienie programów lojalnościowych jest irrelewantnie, gdyż i tak nie będą w stanie 
skorzystać z oferowanych korzyści. Dodatkowo sama skuteczność owych programów jako metody budowania więzi klienta z przedsiębiorstwem jest 
przedmiotem pewnych kontrowersji, gdyż istniejące badania rynku nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wniosków w tej kwestii.
 9 Należy jednocześnie odnotować, że dla samych przewoźników forma kooperacji determinuje mechanizm rozliczania przychodów. W przypadku 
standardowego codesharingu linia faktycznie dokonująca przewozu (operating carrier) zachowuje większość przychodów, podczas gdy przewoźnik, 
który sprzedał bilety (marketing carrier) zachowuje jedynie z góry ustawioną prowizję. Tymczasem w przypadku umów typu joint venture przewoźnicy 
dokonują podziału przychodów proporcjonalnie do skali oferowania. Zatem algorytm podziału przychodów wpłynie na fi nansowe parametry operacji 
i motywację poszczególnych przewoźników do utrzymania kooperacji. Natomiast jest to okoliczność w znacznej mierze nieodczuwalna bezpośrednio 
dla samych podróżnych. Z perspektywy pasażerów fakt, że inny przewoźnik dokonuje przewozu niż ten, u którego nabyto bilety może mieć znaczenie, 
jeśli weźmie się pod uwagę indywidualne postrzeganie danej marki, choć należy zaznaczyć, że istnieje obowiązek poinformowania z góry jaki operator 
będzie faktycznie dokonywał przewozu.
10 Zwłaszcza, w sytuacji gdy przewoźnik posiada mocną, ugruntowaną pozycje na danym rynku, wówczas wejście z konkurencyjną ofertą może być 
mniej opłacalne niż rozpoczęcie kooperacji z tym podmiotem oferującej podział zysków, gdzie owa mocna pozycja będzie atutem marketingowym dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów.
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sprawiają, że z ich perspektywy kooperacja traktowana jest jako substytut koncentracji11. Innymi 
słowy, przedsiębiorstwa znajdowały się na kursie, który w przypadku braku restrykcji prawnych 
doprowadziłby do ich połączenia (Kociubiński, 2015, s. 28–29). W takim przypadku dochodzi do 
inwestycji polegającej jedynie na nabyciu udziałów mniejszościowych, co może być traktowane 
jako krok wzmacniający współpracę i przeciwdziałający zachowaniom oportunistycznym poprzez 
wprowadzenie mechanizmu podziału ryzyka gospodarczego. 

Nie wydaje się zatem by można było jednoznacznie stwierdzić, że w tytułowym sektorze 
współpraca ma immanentnie niestały charakter i na tej podstawie stosowanie odmiennego po-
dejścia do kooperacji i koncentracji zasadniczo wiąże się z permanentną zmianą struktury rynku. 
Tym bardziej że postepowanie musi skupiać się na bezpośrednim następstwie badanej relacji 
gospodarczej12. Występujące relacje współpracy bez wprowadzania nowych powiązań włas-
nościowych, kooperacji powiązanej z nabyciem udziałów mniejszościowych i koncentracji, które 
niosą ze sobą bardzo zbliżone skutki dla konsumentów, oceniane są za pomocą dwóch narzędzi 
prawnych – dwa pierwsze za pomocą instrumentów ogólnego prawa konkurencji (art. 101 TFUE), 
a ostatnie w trybie rozporządzenia 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw13.

Pojawia się zatem konieczność dokonania komparatystycznej oceny kryteriów oceny zgod-
ności z rynkiem wewnętrznym współpracy i koncentracji w kontekście uwzględniania interesu 
odbiorców końcowych jako determinanty rozstrzygnięcia14.

IV. Konsument w ogólnym prawie konkurencji 
i kontroli koncentracji

Oceniając współpracę między przewoźnikami pod kątem zgodności z art. 101 TFUE przed-
miotem badania jest czy celem lub skutkiem danej relacji nie jest „(…) zapobieżenie, ograniczenie 
lub zakłócenie konkurencji (…)”. Można wskazywać, że w tytułowym sektorze cel ograniczenia nie 
jest zupełnie jednoznaczny, gdyż w przypadku kooperacji z udziałem przewoźników sieciowych 
pogorszeniu konkurencji na trasach przywozowo-dowozowych towarzyszy polepszenie pozycji 
konkurencyjnej wobec linii z państw trzecich na trasach long haul (Kociubiński, 2013, s. 189–190; 
Stainland, 2008, s. 108–123). Jednak tak długo, jak stosowana jest metodologia wyznaczania 
rynku relewantnego ograniczającego go do pary miast (portów lotniczych) zawsze będzie możliwe 
stwierdzenie, że konkurencyjność uległa obniżeniu, szczególnie że ewentualny wzrost lokacji do-
celowych dzięki nowym opcjom transferowym nie zostanie wzięty pod uwagę (Dobson i Lederer, 

11 Tzw. Klauzula Kontroli i Własności oparta jest na koncepcji „przewoźnika wspólnotowego”. Dla przyznania certyfi katu przewoźnika lotniczego (AOC) 
konieczne jest, żeby „(…) państwa członkowskie lub obywatele państw członkowskich posiadają ponad 50 procent udziałów w przedsiębiorstwie oraz 
skutecznie je kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub więcej przedsiębiorstw pośredniczących (…)”. Zob. Art. 4 lit. f w związku z art. 2 
ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania 
przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. 2008 L 239/3).
12 Por. Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przed-
siębiorstw (Dz. Urz. UE 2004 C 31/5), pkt. 85 i Wytyczne dotyczące stosowania art. 101 ust. 3 TFUE (dawnego art. 81 ust. 3 TWE), (Dz. Urz. UE 2004 
C 101/97), pkt 53 i 54.
13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE 2004 L 24/1).
14 Analiza nie będzie obejmować zagadnień związanych ze stosowaniem art. 102 TFUE. Przedmiotem badania są relacje koncentracji i współpracy 
w momencie kiedy są nawiązywane i ex ante dokonywana jest ocena ich skutków. Natomiast art. 102 TFUE wymaga (poza pewnymi wyjątkami wska-
zanymi w orzecznictwie TS) uprzedniego istnienia pozycji dominującej. Można zatem stwierdzić, że przepis może znaleźć zastosowanie do sytuacji 
zarówno po nawiązaniu współpracy, jak i po sfi nalizowaniu koncentracji. Faktem jest, że w obydwu przypadkach (zwłaszcza w kontroli koncentracji) 
relacja prowadząca do powstania lub umocnienia dominacji powinna zostać uznana za niezgodną z rynkiem wewnętrznym. Natomiast nie można nie 
dostrzegać, że w sektorach z odczuwalną ekonomią skali większy, zintegrowany podmiot będzie w stanie uzyskać przewagę kosztową, rozkładową etc., 
będzie więc miał lepsze możliwości ekspansji, która ostatecznie może doprowadzić do powstania pozycji dominującej i wtedy art. 102 TFEU zawsze 
znajdzie zastosowanie.
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1993, s. 281–297; Franke, 2004, s. 15–21). Analogiczna interpretacja nie zawsze byłaby możliwa, 
gdyby za punkt odniesienia przyjąć całą siatkę zaangażowanych przedsiębiorstw. 

Rationale stosowanego podejścia wydaje się jednak jasne, gdyż zgodnie z nim generalnie 
nawiązanie współpracy między liniami, które dotychczas ze sobą konkurowały będzie wypełniać 
dyspozycje art. 101 ust. 1 TFUE, zatem dla uznania danej praktyki za zgodną z rynkiem we-
wnętrznym skorzystać musi ona z indywidualnego wyłączenia przewidzianego w ust. 3 przepisu. 
Umożliwia więc Komisji uzależnienie zgody od wystąpienia pozytywnych efektów, których wykaza-
nie spoczywa na samych zainteresowanych liniach lotniczych. Wspominany ust. 3 art. 101 TFUE 
stanowi, że kooperacja musi być warunkiem niezbędnym dla wystąpienia pozytywnych efektów 
(Miąsik, Materna i Jurkowska-Gomułka, 2012, s. 303–304). Te wiązać się muszą ze wzrostem 
wydajności zaangażowanych przedsiębiorstw, ale w sposób gwarantujący „słuszny udział” kon-
sumentów15. Muszą mieć jednocześnie charakter obiektywnej korzyści, gdyż nie wystarcza 
przedstawienie dowodów na to, że sytuacja klientów nie ulegnie pogorszeniu. Innymi słowy, jeśli 
przewoźnicy odnoszą korzyść, to pewna korzyść musi również pojawić się po stronie pasażerów. 
Do tego badana współpraca nie może doprowadzić do zupełnej eliminacji konkurencji (Miąsik, 
Materna i Jurkowska-Gomułka, 2012, s. 309–312). 

Natomiast ocena zgodności z rynkiem wewnętrznym koncentracji dokonywana w trybie 
rozporządzenia 139/2004 bazuje na dosyć abstrakcyjnie (tj. bez bezpośredniego związku z kon-
cepcjami ekonomicznymi) pojmowanej „skutecznej konkurencji” (Dudzik, 2010, s. 31). Ocena 
zgodności z rynkiem wewnętrznym sprawdzająca czy koncentracja nie prowadzi do znaczącej 
szkody skutecznej konkurencji (wówczas będzie niedozwolona) skupia się na trzech elementach: 
analizie zmiany konkurencyjności na rynku/rynkach relewantnych; na rynkach równoległych i ocenie 
wpływu na sytuację konsumentów (Dudzik, 2010, s. 31). Literalna formuła przesłanki nakazująca 
uwzględnienie interesu odbiorców końcowych zastosowana we wspomnianym rozporządzeniu 
wykazuje bardzo duże podobieństwa ze sposobem sformułowania przepisu art. 101 ust. 3 TFUE. 
Rozporządzenie 139/2004 stanowi bowiem (w przepisie art. 2 ust. 1 lit. b), że „(…) rozwój po-
stępu technicznego i gospodarczego (…)” osiągnięty wskutek koncentracji musi dokonywać się 
„(…) z korzyścią dla konsumentów (…)” i nie stanowić przeszkody dla konkurencji. 

Mimo pewnych różnic w sformułowaniu przesłanek zgodności z rynkiem wewnętrznym między 
koncentracją ocenianą w trybie rozporządzenia 139/2004 i współpracą między przedsiębiorstwami 
badaną pod kątem zgodności z przepisem art. 101 TFUE daje się zauważyć zasadniczą zbież-
ność w podejściu do wyważenia pozytywnych i negatywnych efektów badanej relacji biznesowej. 
Oczywiście można argumentować, że mimo literalnego podobieństwa sformułowania przesłanek 
reżim kontroli koncentracji i ogólne prawo konkurencji służą nieco innym celom, gdzie w pierwszym 
przypadku zasadniczym przedmiotem ochrony jest sama struktura rynku, a interes konsumentów 
(i innych profesjonalnych uczestników rynku) tylko pośrednio, podczas gdy w drugim przypadku 
cele są bardziej „rozproszone”, gdyż ochronie podlega zarówno wspomniana struktura rynku, jak 
i efektywna alokacja zasobów, zatem sam proces konkurowania i wreszcie bezpośrednio interes 
konsumentów (Gerardin, Layne-Farrar i Petit, 2012, s. 20; Kokkoris i Shelanski, 2014, s. 32–43; 
Monti, 2007, s. 1602–1604). Przez to kontynuując wspomniane rozumowanie, można wskazy-
wać, że inne będą priorytety wykładni. W tym miejscu pojawia się kontrowersja, gdyż jak zostało 

15 Celowo nie został użyty termin „efektywność”, gdyż przepis nie odwołuje się do żadnej ze znanych kategorii efektywności ekonomicznej.
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wskazane w sektorze występuje szczególna sytuacja, gdy kooperacja i koncentracja wiążą się 
z powstanie analogicznych form relacji miedzy przewoźnikami, dlatego bezpośrednie skutki są 
porównywalne. Można jednocześnie stwierdzić, że funkcjonujące obecnie przepisy kontroli koncen-
tracji i ogólnego prawa konkurencji zawierające wbudowany analogiczny mechanizm wyważenia 
pozytywnych i negatywnych skutków badanego związku między przedsiębiorstwami umożliwia-
ją wypracowanie zbieżnego standardu wykładni bez konieczności modyfi kacji funkcjonujących 
rozwiązań.

V. Wzrost wydajności przedsiębiorstw a interes konsumentów
Analizując standard interpretacji kryterium interesu konsumenta, na wstępie można wskazać, 

że pozytywne skutki kooperacji koncentracji będą miały przede wszystkim charakter „wewnętrzny”. 
Innymi słowy, przedsiębiorstwa będą w stanie uzyskać poprawę efektywności produkcyjnej po-
zwalającej na obniżkę kosztów. W sektorze transportu lotniczego będzie to możliwe w znacznym 
stopniu dzięki synergetycznemu efektowi skali, gdzie wraz ze wzrostem skali operacji proporcjo-
nalnej ulegają obniżce koszty „wyprodukowania” pojedynczej usługi przewozowej (Wensveen, 
2015, s. 200–207). Stałe koszty, które w tytułowej branży są bardzo wysokie ulegają dyspersji 
na większą ilość operacji lotniczych, przez co te stają się jednostkowo tańsze do wykonania. 
Wspólne prowadzenie zwłaszcza serwisu maszyn, części zamiennych, zakupu paliwa, inwestycji 
fl otowych czy szkolenia pilotów dają więc możliwość znacznego obniżenia po stronie kosztowej. 
Jednocześnie kooperacja pozwalająca poszerzyć ofertę produktową czy sieć sprzedaży może 
także wpłynąć dodatnio na stronę przychodową zaangażowanych przedsiębiorstw.

 Należy dodatkowo zauważyć, analizując zachodzące w sektorze relacje, że współpraca we 
wspomnianych sferach występuje zarówno w przypadku koncentracji, jak i współpracy w różnych 
konfi guracjach. Nie można zatem stwierdzić, że koncentracja prowadząca do utworzenia nowego 
podmiotu prowadzi do większej integracji części składowych niż kooperacja między niepowiązanymi 
podmiotami16. Katalog obszarów objętych wspólnym działaniem jest więc unikalny dla konkretnej 
sprawy, a nie determinowany formalną klasyfi kacją operacji – koncentracją czy współpracą.

Wspominana zbieżność w podejściu do oceny zbilansowania korzystnych i niekorzystnych 
efektów zakończenia konkurencji (w wyniku nawiązania współpracy bądź połączenia się) wyraża 
się w skupieniu się na badaniu czy istnieje mechanizm „transmisji”, przeniesienia wskazanych 
korzyści odnoszonych przez linie lotnicze na swoich klientów. Mówiąc nieco kolokwialnie, prze-
woźnicy muszą podzielić się z pasażerami uzyskanymi korzyściami. Będzie to równoważyło 
negatywne następstwa obniżenia konkurencyjności na danym rynku (rynkach) relewantnych17. 

Chcąc na podstawie analizy zakończonych postepowań zanalizować zastosowanie przesła-
nek, jeśli chodzi o istnienie mechanizmu przeniesienia, należy wskazać, że pozytywne efekty dla 
klientów osiągnięte dzięki działaniu synergetycznego efektu skali mogą przybrać postać: po pierw-
sze – obniżki cen biletów, a po drugie – wzrostu częstotliwości połączeń18. Do oceny pozostaje 
na ile każdy z tych aspektów jest atrakcyjny dla każdej z wyodrębnionych kategorii pasażerów, 
a dodatkowo można wskazać, że konsekwencją badanej relacji będzie też wzrost dostępnych 

16 Przykładowo koncentracja Air France i KLM nie doprowadziła do podjęcia wspólnych działań w zakresie inwestycji fl otowych, serwisu czy działań 
marketingowych, podczas gdy te obszary mogą być polem współpracy przewoźników niemających żadnych związków w zakresie struktury właścicielskiej.
17 Por. Wytyczne w sprawie oceny…, pkt 77 i 79 oraz Wytyczne dotyczące stosowania…, pkt 56.
18 Tak w decyzji KE COMP/37.730 – Austrian Airlines/Lufthansa, pkt 62 i n.
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lokacji docelowych, dzięki połączeniom transferowym oferowanym w formule codesharingu, ale 
akurat ten efekt „sieciowy”, choć faktycznie występuje nie jest uwzględniany, gdyż stosowana 
przez KE metodologia wyznaczania rynku właściwego zawęża go do pary miast stanowiących 
punkty terminalne jednego połączenia19. Ogranicza to możliwość powołania się na ten efekt jako 
na argument za akceptacją koncentracji lub współpracy, choć należy odnotować, że w nowszych 
postepowaniach KE dostrzega, iż odczuwalność relacji gospodarczych w sektorze wykracza poza 
trasę ograniczoną dwoma portami lotniczymi, ale jednocześnie uznaje stosowane dotychczas po-
dejście za właściwe wskazując, że nie wszyscy pasażerowie podróżować będą „z przesiadką”20. 
Argumentacja jest częściowo słuszna, ale równie prawdziwe jest twierdzenie, że nie wszyscy 
klienci korzystać będą jedynie z połączeń bezpośrednich. Zatem przewoźnicy zostają pozbawieni 
możliwości skorzystania z istotnego (z ich perspektywy) argumentu ogólnego wzrostu dostępnych 
lokacji i muszą za to skupić się na wykazaniu wspomnianych pozytywnych efektów na konkretnej 
trasie/trasach objętych postepowaniem.

Przykładowo, w sprawie Lufthansa/SN Airholding (Brussels Airlines) KE zaakceptowała 
wprawdzie argument, że koncentracja doprowadzi do wzrostu liczby połączeń i że zaangażowane 
przedsiębiorstwa będą w stanie poprawić swoją efektywność operacyjną – „wydajność”, stosując 
nomenklaturę rozporządzenia 139/2004 – ale jednocześnie stwierdziła, że strony nie były w stanie 
wykazać w jaki sposób ów wzrost efektywności przełoży się na sytuację pasażerów21. 

Może się zatem wydawać, że akceptowalne pozytywne skutki badanej operacji nie mogą 
ograniczać się do „automatycznej” konsekwencji zespolenia siatek zaangażowanych przewoźni-
ków, ale muszą przybrać postać pewnej „wartości dodanej”. Komisja stoi bowiem na stanowisku, 
że samo zwiększenie oferowania jest niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym dla pasażerów, ale 
nie jest uzależnione od koncentracji. Może być równie dobrze osiągnięte w wyniku współpracy 
między przewoźnikami22. Referencyjne są tu sprawy Lufthansa/Austrian Airlines i British Airways/
Iberia23. Pokazują występującą w sektorze prawidłowość, że koncentracja jest na ogół następ-
stwem trwającej przez dłuższy czas współpracy. W tym sensie można powiedzieć, że nie powo-
duje „dodatkowego” obniżenia konkurencyjności rynku, bo ta nastąpiła już wcześniej w wyniku 
nawiązania kooperacji. Jeżeli zatem współpraca zostanie zaakceptowana w ramach postępowania 
badającego zgodność z art. 101 TFUE (bezwarunkowo lub pod warunkiem zastosowania zobo-
wiązań), to późniejsze postępowanie toczące się w trybie rozporządzenia 139/2004 zakończy 
się wydaniem pozytywnej decyzji24. Tak właśnie było w dwóch powyższych sprawach. Zatem 
w sytuacji ewolucji relacji między liniami lotniczymi prowadzącej ostatecznie do ich połączenia, 
art. 101 TFUE faktycznie zastępuje rozporządzenie 139/2004. Jest to okoliczność, która zdaniem 
autora, szczególnie podkreśla doniosłość istnienia spójnego standardu oceny dobrobytu konsu-
menta wspólnego dla obu opisywanych rodzajów postępowań.

19 Chociaż istnienie efektu sieciowego zostało implicite przyznane przez KE w sprawie COMP/M.3280 – Air France/KLM, (pkt 13–16 decyzji).
20 Decyzja KE z 25.06.2010 r. w sprawie COMP/F-1/39.596 – BA/AA/IB (oneworld), [niepublikowana], pkt 18 i podobne stanowisko we wcześniejszej 
decyzji w sprawie COMP/M.3280 – Air France/KLM, pkt 13–16.
21 Decyzja KE z 22.06.2009 r. w sprawie COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding (Dz. Urz. UE 2009 C 95/8), pkt 421–431.
22 Ibidem, pkt 410–414 i 423.
23 Decyzje KE z z 14.07.2010 r. w sprawie COMP/M.5747 – Iberia/British Airways (Dz. Urz. UE 2010 C 241/1) i z 28.08.2009 r. w sprawie COMP/M.5440 
– Lufthansa/Austrian Airlines (Dz. Urz. UE 2010 C 16/11).
24 Zob. wcześniejsze decyzje KE z 05.07.2002 w sprawie COMP/37.730 – AuA/LH (Dz. Urz. UE 2002 L 24/25) i z 10.12.2002 w sprawie COMP/
D2/38.479 – British Airways/Iberia/GB Airways (Dz. Urz. UE 2003 C 217/2).
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Konieczność istnienia „dodatkowej” obiektywnej korzyści była wskazywana w decyzjach 
Ryanair/Aer Lingus (I) i Olimpic/Aegean, czyli wszędzie tam, gdzie sfi nalizowanie skutkowałoby 
powstaniem pozycji dominującej na rynkach relewantnych (co jest przecież sytuacją „istotnego 
zaburzenia skutecznej konkurencji” przesądzającej o uznaniu koncentracji za niezgodną z ryn-
kiem wewnętrznym), a przewoźnicy nie tylko ze sobą wcześniej nie współpracowali, lecz także 
pozostawali swoimi głównymi konkurentami25. W przypadku sprawy z udziałem zarówno irlandz-
kich, jak i greckich przewoźników uzyskana w wyniku połączenia siła rynkowa umożliwiać będzie 
podniesienie cen, gdyż pasażerowie nie będą mieli alternatywnej opcji transportowej. Zatem choć 
poprawa efektywności teoretycznie dawałaby możliwość redukcji taryf, to przewoźnicy nie będą 
posiadać żadnej motywacji do dokonania takiego kroku. Istnienie mechanizmu „przeniesienia” 
korzyści odnoszonej przez przewoźników na konsumentów uzależniona zatem będzie od utrzy-
mania presji konkurencyjnej na rynku26. 

Jest to relacja, której istnienie nie było mocno podkreślane w starszych sprawach, dopiero 
najnowsze postepowania skupiają się tym elemencie27. Bazowanie na istnieniu presji konkurencyj-
nej wydaje się wskazywać, że nie jest możliwe skuteczne powołanie się na sytuację, gdy poprawa 
sytuacji jednej ze zidentyfi kowanych kategorii klientów zrównoważy pogorszenie warunków ofero-
wania dla innej grupy. Pozbawia to przewoźników poważnego argumentu, gdyż w obliczu rosnącej 
ilości danych pozwalających na pełniejsze zobrazowanie preferencji konsumenckich będących 
w dyspozycji linii lotniczych, te są w stanie wskazać, że zmiana warunków oferowania wpisuje się 
w preferencje pewnej grupy pasażerów. Jednocześnie nie ulega kwestii, że same przedsiębiorstwa 
nie będą zainteresowane pokazywaniem, że nowa oferta będzie mniej atrakcyjna dla innej grupy 
konsumentów. Taka holistyczna ocena może być dokonana wyłącznie przez regulatora, i to nie 
ze względu na brak narzędzi analitycznych po stronie linii lotniczych, tylko właśnie ze względu na 
zasadniczy konfl ikt interesów, w jakim te znajdują się, interpretując dane. 

VI. Podsumowanie – postulaty
Podsumowując przeprowadzone rozważania można stwierdzić, że w obliczu bardzo specy-

fi cznych sformalizowanych form współpracy występujących w sektorze, które wiążą się ze skut-
kami zbliżonymi do efektów koncentracji, istniejące narzędzia prawne w postaci ogólnego prawa 
konkurencji i rozporządzenia 139/2004 umożliwiają interpretację wprowadzającą wspólny stan-
dard dla analogicznych skutków będących następstwem kooperacji i koncentracji. Szczególnie, 
iż połączenie się przedsiębiorstw, stanowiące istotną decyzję strategiczną dla zaangażowanych 
przedsiębiorstw, często jest ewolucyjnym rozwojem trwającej już wcześniej współpracy. Jeśli 
więc ta zostanie uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym w ramach postepowania badające-
go zgodność z regułami ogólnego prawa konkurencji, to jeśli tylko późniejsza koncentracja nie 

25 Decyzje KE z 11.10.2007 r. w sprawie COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus (I) (Dz. Urz. UE 2008 C 47/ 9) i z 26.01.2011 r. w sprawie COMP/M.5830 
– Olympic/Aegean Airlines (I) (Dz. Urz. UE 2012 C 195/11). Analogiczna wykładnia została zastosowana podczas badania drugiej próby przejęcia Aer 
Lingusa przez Ryanaira, która również została powstrzymana przez KE w decyzji z 27.02.2013 r. w sprawie COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus (III) 
(Dz. Urz. UE 2013 C 216/22). Natomiast druga próba przejęcia Olympic przez Aegean zakończyła się wydaniem decyzji pozytywnej. Sytuacja Olympic 
ulegała ciągłemu pogorszeniu i w sytuacji braku przejęcia przez Aegean przewoźnik i tak zmuszony byłby zakończyć działalność, zatem sama kon-
centracja nie powodowałaby już „dodatkowego” obniżenia konkurencyjności, gdyż to i tak nastąpiłoby w wyniku bankructwa Olympic. Zob. decyzja KE 
z 09.10.2013 r. w sprawie COMP/M.6796 – Aegean/Olympic (II) (Dz. Urz. UE 2015 C 25/7).
26 Decyzja KE COMP/M.5747 – Iberia/British Airways oraz analogiczna wykładnia decyzjach KE z 09.01.2009 r. w sprawie COMP/M.5364 – Iberia/
Vueling/Clickair (Dz. Urz. UE 2009 C 72/23) i z 30.03.2012 r. w sprawie COMP/M.6447 – IAG/bmi (Dz. Urz. UE 2012 C 161/2).
27 Zob. decyzje KE z 20.07.1995 r. w sprawie IV/M.616 – Swissair/Sabena (II) (Dz. Urz. UE 1995 C 200/10) i z 04.07.2005 r. w sprawie COMP/M.3770 
– Lufthansa/SWISS (Dz. Urz. UE 2005 C 204/3).
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będzie wiązać się z wprowadzeniem nowych form współpracy, to w późniejszym postępowaniu 
w trybie rozporządzenia 139/2004 nie zostaną wykazane żadne dodatkowe zagrożenia dla rynku. 

Zasadniczy punkt ciężkości postepowań w aspekcie sytuacji konsumentów polega na 
badaniu czy istnieje mechanizm przeniesienia korzyści odnoszonych przez przewoźników na 
swoich klientów. Innymi słowy, oceniane jest czy na rynku utrzymana zostanie wystarczająca 
presja konkurencyjna gwarantująca, że przedsiębiorstwa będą miały motywację do podnoszenia 
jakości swojej oferty. Mimo generalnie pozytywnej oceny interpretacji wiążącej konkurencyjność 
z interesem klientów, mankamentem stosowanego podejścia jest niewystarczające rozróżnianie 
poszczególnych kategorii konsumentów. Istnieje bardzo bogaty materiał analityczny ukazujący 
przebieg podziału między oczekiwaniami poszczególnych grup klientów. Nie ulega kwestii, że 
interes poszczególnych podgrup konsumentów jest prawnie równorzędny, ale faktyczne zaspo-
kojenie w pełni oczekiwań wszystkich jest niemożliwe. Wspomniany mankament dotyczy więc 
braku metodologicznego standardu wyważenia owych sprzecznych, ale równorzędnych interesów. 
Brak spójnego obecnie podejścia do tej kwestii obniża bowiem pewność prawa w sytuacji, gdy, 
jak w opisywanym sektorze, każda z badanych form relacji między przedsiębiorstwami niesie ze 
sobą równocześnie pozytywne i negatywne skutki dla konsumentów. Innymi słowy zawsze ko-
nieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytania, której z kategorii konsumentów powinna być dana 
preferencja, kiedy, w jakiej sytuacji.

Co zatem jest potrzebne? W kontekście deklarowanego od dawna „bardziej ekonomicznego 
podejścia” do stosowania prawa konkurencji, ale także kierując się imperatywem zapewnienia 
większej pewności prawa, zasadnym wydaje się postulowanie rozszerzenie defi nicji rynku rele-
wantnego o oczekiwania pasażerów transferowych. Nie chodzi jednocześnie o automatyczne 
dawanie preferencji tej grupie, ale ignorowanie istnienia podróży „z przesiadką” jest kontrfak-
tyczne. Przede wszystkim postulować należy utworzenie reguł przeprowadzania zbalansowania 
pozytywnych i negatywnych efektów badanej relacji gospodarczej w kontekście poszczególnych, 
zidentyfi kowanych grup konsumentów. W świetle obecnej praktyki decyzyjnej KE nie można 
bowiem jednoznacznie stwierdzić czy akceptowalna będzie sytuacja, gdy pogorszenie sytuacji 
obecnej grupy klientów zostanie zrównoważone przez nową ofertę wpisująca się w preferencje 
być może większej grupy, ale nowych, więc potencjalnych pasażerów. 

Możliwe zatem jest, jako pewien wariant brzegowy, jednoznaczne określenie kategorii konsu-
mentów, których interes powinien mieć pierwszeństwo, co przy pewnym walorze pewności prawa 
będzie zawsze miało charakter arbitralny. Jest to modelowy wręcz przypadek wspominanego 
„przeregulowania”, kiedy nie ma zauważalnej korelacji między realiami rynkowymi a forsowaną 
mechanizmami nakazowymi wizją funkcjonowania tego rynku. Alternatywnie, co wydaje się zdaniem 
autora lepszym rozwiązaniem i przez to postulowanym, można rozważyć stworzenie pewnego 
standardu prowadzenia badań rynku w ramach opisywanych postepowań i na podstawie ujedno-
liconego standardu metodologicznego opracowanie reguły interpretacji danych ekonomicznych. 
Czy należy dać preferencję pasażerom, którzy stanowią większość na rynku połączeń punktowych, 
czy na przykład wspierać podróżnych biznesowych, którzy w większym stopniu przyczyniają się 
do wzrostu gospodarczego. To są kwestie, których rozstrzygnięcie możliwe jest na poziomie sfor-
mułowania strategii – w formie soft law – zawierającej wytyczne interpretacyjne bez konieczności 
zmiany istniejących rozwiązań w zakresie kontroli koncentracji i ogólnego prawa konkurencji.
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Opublikowana w grudniu 2015 roku strategia dla lotnictwa mająca, przynajmniej w deklara-
cji Komisji, stać się „kamieniem milowym” w regulacji sektora była niewątpliwie okazją do zaad-
resowania kwestii defi nicji „interesu konsumenta”, do prowadzenia spójnego podejścia do jego 
określenia i mierzenia. Ta szansa nie została jednak wykorzystana.
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Streszczenie
Przedmiotem publikacji jest zagadnienie „agencyfi kacji” europejskiej przestrzeni administracyjnej. 
Problem wzrostu liczby europejskich urzędów regulacyjnych, tzw. agencji zdecentralizowanych 
został poddany analizie przez pryzmat ich autonomii instytucjonalnej. Z ponad trzydziestu gre-
miów tego typu jako przykład posłużyła Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, która 
dysponuje szerokim katalogiem uprawnień o charakterze decyzyjnym i quasi-regulacyjnym.

Słowa kluczowe: agencje regulacyjne UE; delegacja kompetencji; autonomia instytucjonalna; 
legitymizacja demokratyczna; proces agencyfi kacji; europejska przestrzeń administracyjna.

JEL: K33, L93

I. „Agencyfi kacja” europejskiej przestrzeni administracyjnej
Od kilku lat w literaturze anglojęzycznej pojawia się termin „agencyfi kacji” (agencifi cation) 

w kontekście szybkiego wzrostu liczby urzędów regulacyjnych UE, nazywanych agencjami. 
Niektórzy autorzy piszą wprost o „wysypie” tych instytucji, które po opublikowaniu Białej Księgi 
o Europejskim Rządzeniu z 25 lipca 2001 roku1 zaczęły pojawiać się w europejskiej przestrzeni 
administracyjnej niczym „grzyby po deszczu”2. Tworzeniu agencji nie towarzyszyła nigdy prze-
myślana strategia, stąd nie tworzą one spójnej grupy instytucji o jednakowej charakterystyce. 
Motywy powoływania tych gremiów były bardzo różne: od spontanicznej reakcji związanej z po-

 * Doktor, LL.M. (Bonn); adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; e-mail: n.kohtamaki@uksw.edu.pl.
** Tekst powstał w ramach projektu badawczego sfi nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 
DEC-2013/09/D/HS5/01277.
 1 KOM(2001) 428 wersja ostateczna. 
 2 Obok terminu agencifi cation utarł się też w literaturze przedmiotu termin mushrooming w kontekście wzrostu liczby agencji. Por. Ritleng (2016, s. 5).
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trzebą zażegnania jakiejś konkretnej sytuacji kryzysowej, po chęć zaspokojenia apetytów państw 
członkowskich na goszczenie u siebie takiej instytucji3. 

Agencje regulacyjne stanowią rodzaj rdzenia złożonej sieci zależności między narodo-
wymi organami administracyjnymi i podmiotami prywatnymi w konkretnym sektorze rynku we-
wnętrznego. Są platformą współpracy, koordynując wzajemne interakcje w danym obszarze. 
Rzadko natomiast same przejmują kompetencje decyzyjne czy quasi-regulacyjne. Większość 
spośród ponad trzydziestu unijnych agencji regulacyjnych to podmioty, którym przypisano 
zadania o charakterze informacyjnym, monitorującym, szkoleniowym czy konsultacyjnym. 
W ostatnich latach jednak obserwuje się zasadniczą zmianę w konceptualizacji pozycji agencji. 
Jako gremia specjalistyczne, mające stanowić zaplecze eksperckie dla Komisji, coraz częściej 
uzyskują one kompetencje o charakterze wykonawczym i decyzyjnym. Agencje są aktywne 
w konkretnym, najczęściej wąskim obszarze, jak np. transport, nadzór fi nansowy, ochrona śro-
dowiska, zarządzanie chemikaliami, bezpieczeństwo sieci informatycznych czy regulacja sektora 
energetycznego4.

Na podstawie różnych kryteriów w bogatej literaturze przedmiotu budowane są klasyfi kacje 
i podziały agencji, przede wszystkim ze względu na wykonywane zadania czy przypisane kompe-
tencje (Por. np. Andoura i Timmerman, 2008; Geradin i Petit, 2004, s. 43–46). Do najsilniejszych 
agencji należą te wyposażone w możliwość wydawania decyzji indywidualnych, wiążących nie 
tylko dla urzędów w państwach członkowskich, lecz także dla podmiotów prywatnych – osób fi zycz-
nych i prawnych. Do tej kategorii zalicza się agencje powstałe w latach 2000., m.in. Europejską 
Agencję Chemikaliów (dalej: ECHA), Europejską Agencję Leków (dalej: EMA), Wspólnotowy 
Urząd Ochrony Odmian Roślin (dalej: CPVO) czy aktywne w trzech sektorach rynku fi nansowego 
europejskie urzędy nadzorcze (dalej: EBA, ESMA i EIOPA)5. Taką agencją jest też Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej: EASA). 

Drugą grupą agencji są te pozbawione uprawnień decyzyjnych. Wśród nich wyróżnia się: 
agencje operacyjne, które koordynują wdrażanie konkretnych polityk unijnych (np. Europejska 
Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej; dalej: FRONTEX czy Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa; dalej: EFCA), 
agencje doradcze, odpowiedzialne za wsparcie organów UE i państw członkowskich w przygo-
towaniu konkretnych rozwiązań i dostarczanie ekspertyz przydatnych w realizacji postanowień 
unijnych w danym obszarze (np. dwie pozostałe agencje transportowe: Europejska Agencja 
Kolejowa; dalej: ERA i Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu; dalej: EMSA) i agen-
cje obserwacyjne, specjalizujące się w gromadzeniu, przetwarzaniu i ocenie informacji, a także 
nawiązywaniu kontaktów między różnymi – publicznymi i prywatnymi aktorami – w europejskiej 
sieci administracyjnej (np. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; dalej: EFSA, czy 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska; dalej: EEA).
3 Do pierwszej grupy „agencji pokryzysowych” można zaliczyć np. europejskie agencje nadzoru fi nansowego (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
– EBA z siedzibą w Londynie, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – ESMA z siedzibą w Paryżu i Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EIO (A z siedzibą we Frankfurcie nad Menem) powstałe w ramach szerokiego planu zwal-
czania skutków kryzysu fi nansowego, który dotknął światowe rynki w latach 2008/2009. Natomiast do drugiej np. Europejską Agencję Środowiska (EEA) 
z siedzibą w Kopenhadze.
4 Pełna lista agencji regulacyjnych jest dostępna na: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_pl.htm [2.01.2016 r.].
5 Przy czym przyjmuje się, że te trzy urzędy nadzorcze powołane do życia w 2011 r. ze względu na szeroki zakres kompetencji, niespotykany 
w przypadku innych agencji, są zupełnie nowym typem europejskich urzędów regulacyjnych. Zob. konkretnie w odniesieniu do tych urzędów, z wy-
różnieniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA): Kohtamäki (2012, s. 216). W odniesieniu do innych agencji zob. Egeberg, Trondal 
i Vestlund (2014).
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Agencje regulacyjne od lat wzbudzają liczne kontrowersje natury politycznej i prawnej. 
Natomiast dla zwykłego obywatela są wielką niewiadomą, choć decyzje agencji, szczególnie tych 
z pierwszej wymienionej wyżej grupy, mogą dotyczyć praw i obowiązków każdego z obywateli. 
Kilka lat temu były szef Komisji Europejskiej José M. Barroso określił agencje mianem satelitów 
Komisji. Metaforę tę uznano w komentarzach prasowych za nie do końca szczęśliwą, gdyż pod-
kreśliła istniejące zjawisko braku przejrzystości w kontekście powoływania do życia i funkcjono-
wania tych gremiów, które niczym odległe satelity wysyłają sygnał z informacjami, ale działają 
pozostawione same sobie, autonomiczne i szerzej nieznane, gdzieś w odległych przestrzeniach 
(por. Toggenburg, 2007, s. 3). 

Komisja wielokrotnie zwracała uwagę na brak transparentnej unijnej polityki w stosunku do 
agencji. Takie stanowisko wyraziła w Projekcie Porozumienia Międzyinstytucjonalnego w spra-
wie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych z 2005 roku6. Był to plan 
zakładający stworzenie spójnych warunków powoływania, działania i kontroli agencji regulacyj-
nych. Ze względu na sprzeciw Rady program ten nie został urzeczywistniony. Kolejną inicjaty-
wą Komisji był komunikat pt. „Przyszłość agencji regulacyjnych”, przedstawiony w 2008 roku7, 
który miał na nowo otworzyć debatę na temat uporządkowania ram prawnych działalności tego 
typu instytucji. W wyniku tych starań w marcu 2009 roku powołano międzyinstytucjonalną grupę 
roboczą, której zadaniem było opracowanie „wspólnego podejścia” Komisji, Parlamentu i Rady 
dotyczącego statusu agencji regulacyjnych. W opublikowanym w czerwcu 2012 roku dokumen-
cie sformułowano postanowienia związane m.in. z zakładaniem, rozwiązywaniem i ewentual-
nym łączeniem agencji regulacyjnych, siedzibą tych instytucji i ich strukturą instytucjonalną, 
a także zagadnienia dotyczące przejrzystości ich pracy, nadzoru nad ich działalnością i prob-
lemów związanych z fi nansowaniem. Aby urzeczywistnić te założenia sformułowano w grudniu 
2012 roku szczegółowy plan działań (tzw. mapę drogową) określający szczegółowe kroki, któ-
re powinny być w najbliższych latach podjęte, aby uporządkować system europejskich agencji 
regulacyjnych8. 

Biorąc pod uwagę, że przez kilka dziesięcioleci istnienia tego typu instytucji nie udało się 
dla nich stworzyć odpowiednich ram funkcjonowania, wysiłek trzech organów UE podjęty w celu 
sformułowania jednolitych założeń odnośnie do agencji regulacyjnych UE zasługuje na uznanie. 
Szczególnie pozytywnie odebrano spójne stanowisko odnośnie do procedury powoływania agencji, 
którą powinna poprzedzać szczegółowa ocena celowości istnienia takiej instytucji (Por. Scholten, 
2012). Argument dotyczący nieprzemyślanego mnożenia zbędnych urzędów regulacyjnych był 
mianowicie niejednokrotnie podnoszony w debacie na temat nowego kształtu europejskiej prze-
strzeni administracyjnej. Pojawiają się w niej takie krytyczne sformułowania, jak „ekspertokracja”, 
„eurokracja” czy „pozbawione podstaw demokratycznych samowładztwo” (zob. Gärditz, 2010, 
s. 260). Takie określenia wynikają ze słabej legitymizacji demokratycznej agencji regulacyjnych, 
których personel nie pochodzi z wyborów i których działalność jest też w niewielkim stopniu nad-

6 KOM(2005) 59 wersja ostateczna, 25.02.2005 r.
7 KOM(2008) 135 wersja ostateczna, 11.03.2008 r. 
8 Dokument dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_ap-
proach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf [12.01.2016 r.]. Sprawozdania z realizacji planu działań zostały do tej pory sformułowane dwukrotnie 
w 2013 r. i 2015 r. Aktualne sprawozdanie zob. Komisja Europejska, Sprawozdanie z postępów w zakresie wdrażania wspólnego podejścia do zdecen-
tralizowanych agencji UE, 24.04.2015 r., KOM(2015) 179 wersja ostateczna, s. 3.
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zorowana przez organy elekcyjne. Kwestią sporną jest m.in. zakres nadzoru Komisji Europejskiej, 
do którego ma ona prawo na podstawie art. 17 ust. 1 zdanie 2 TUE9. 

Kontrowersje natury prawnej związane z dużą autonomią tych instytucji, słabym legitymizo-
waniem ich działań, nie do końca sprecyzowanymi mechanizmami kontroli, a także rosnącymi 
uprawnieniami, czego przykładem są urzędy powstałe w ostatnich latach, prowokują pytania 
o podstawę prawną ich działania, zakres samodzielności i granice przypisywanych im kompetencji. 
Wątpliwości prawników uzupełniają politolodzy, socjolodzy, administratywiści, a nawet ekonomiści, 
którzy zarzucają agencjom niewielką skuteczność, wzajemne dublowanie zakresu aktywności, 
nieodpowiedzialną politykę budżetową czy tworzenie specyfi cznej europejskiej kultury organiza-
cyjnej, związanej z przerostem aparatu urzędniczego.

Z jednej strony „agencyfi kacja” europejskiej przestrzeni administracyjnej jest zatem postrze-
gana negatywnie jako niekontrolowany rozrost biurokracji unijnej, która w niewielkim stopniu po-
nosi odpowiedzialność za podejmowane działania, wkraczając jednocześnie ze swoimi władczymi 
uprawnieniami w porządki prawne państw członkowskich. Z drugiej zaś – podkreśla się, że pro-
cesów tak rozumianej europeizacji administracji publicznej10 na europejskim rynku wewnętrznym 
nie da się już zatrzymać. Zachodzą one samoistnie i w sposób nie do końca kontrolowany, ale 
niezależnie od głosów krytycznych są dla wielu jedynym możliwym rozwiązaniem w zintegrowanej 
Europie. 

Argumenty dotyczące konieczności skoordynowania na szczeblu europejskim działań zwią-
zanych ze stworzeniem skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa lotniczego były 
także podnoszone w debacie poprzedzającej utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA).

II. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

1. Geneza

W latach 90. XX wieku Komisja Europejska zaczęła okazywać większe zainteresowanie 
problematyką bezpieczeństwa lotniczego. Brano pod uwagę różne rozwiązania odnośnie do 
możliwej koordynacji działań regulacyjnych. Komisja pierwotnie nie była zwolenniczką mno-
żenia liczby agencji regulacyjnych, przede wszystkim z obawy o utratę własnych kompetencji 
i wpływów. Takie stanowisko Komisji ulegało stopniowo zmianom, czego wyrazem były postano-
wienia dotyczące agencji regulacyjnych zawarte we wspomnianej Białej Księdze o Europejskim 
Rządzeniu i komunikatach Komisji z 2002 roku, dotyczących lepszego stanowienia prawa oraz 
ramowych postanowień w sprawie agencji regulacyjnych11. Publikacja tych dokumentów stała się 
momentem przełomowym w postrzeganiu przez Komisję roli agencji regulacyjnych. Są one gre-
miami eksperckimi, które mają zapewnić Komisji zaplecze fachowe w wielu wyspecjalizowanych 
obszarach. W związku z tym Komisja w latach 2000. zintensyfi kowała proces tworzenia agencji, 
rozwijając system biurokratyczny wspierający ją przede wszystkim w zadaniach regulacyjnych. 
Niektórzy autorzy podkreślają nawet, że ta machina „eurokratyczna” uruchomiona przez Komisję 
 9 Art. 17 ust. 1 zdanie 2 TUE określa rolę Komisji jako „strażniczki prawa UE”, jego uzupełnieniem jest art. 17 ust. 1 zdanie 3 TUE wskazujący na 
kontrolną funkcję Trybunału Sprawiedliwości. Por. Ruffert (2011, s. 273). 
10 Szerzej na temat zjawiska europeizacji: Miąsik (2014, s. 10–31); Lipowicz (2008, s. 6). 
11 Chodzi o Komunikat Zarządzanie Europą: lepsze praktyki ustawodawcze KOM(2002) 275 wersja ostateczna, 05.06.2002 r. i Komunikat w sprawie 
utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych KOM(2002) 718 wersja ostateczna, 11.12.2002 r. 
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była realizacją przemyślanej strategii polegającej na zdobyciu większych wpływów w rywalizacji 
z Parlamentem i Radą (Kelemen i Tarrant, 2011, s. 922–947).

Właśnie na fali tego „entuzjazmu agencyjnego”, który wybuchł w 2000 roku, powstała 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Wcześniej wspólne standardy i procedury 
z zakresu bezpieczeństwa lotniczego były opracowywane przez Zrzeszenie Władz Lotniczych 
(Joint Aviation Regulators; dalej: JAA), czyli nieformalne forum współpracy europejskich urzędów 
zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa lotniczego12. Dzięki poparciu państw członkowskich, 
którym zależało na instytucjonalizacji współpracy europejskiej w dziedzinie lotnictwa cywilne-
go, a także zaangażowaniu przemysłu lotniczego, który lobbował za ujednoliceniem struktury 
organizacyjno-regulacyjnej zdecydowano się na dalszy krok w integrowaniu europejskiego rynku 
transportu lotniczego13. Pierwotnie planowano powołanie do życia silnej agencji z daleko idącymi 
uprawnieniami wykonawczymi (Schout, 2008, s. 268 i n.). Ostatecznie jednak w rozporządzeniu 
założycielskim z 15 lipca 2002 roku nr 1592/200214 agencji przypisano mniej uprawnień niż tego 
oczekiwały środowiska zainteresowane utworzeniem tej instytucji. Dodatkowym problemem w bu-
dowaniu silnej, autonomicznej instytucji były skromniejsze niż zakładano ramy budżetowe i co za 
tym idzie – ograniczenia co do liczby personelu (Schout, 2008, s. 270). Te trudności związane ze 
startem agencji wynikły z transformacji stanowiska państw członkowskich. Początkowy entuzjazm 
ustąpił miejsca sceptycyzmowi połączonemu z obawą przed ingerencją autonomicznej agencji 
w sprawy wewnętrzne w tak wrażliwym obszarze, jak bezpieczeństwo lotnicze. 

EASA została powołana na podstawie art. 80 ust. 2 TWE (obecnie art. 100 ust. 2 TFUE). Artykuł 
ten odnosi się do kompetencji prawodawczych UE w zakresie transportu lotniczego i morskiego 
(por. Jung, 2011, s. 1249 i n.). EASA należy do instytucji uznawanych za część szeroko pojętej 
administracji europejskiej, zgodnie z art. 298 ust. 1 TFUE. Podobnie, jak w przypadku innych agen-
cji nie ma bezpośredniej normy w prawie traktatowym regulującej jej istnienie. Rozporządzenia 
założycielskie – czyli akty prawa wtórnego – odwołują się do różnych norm prawa pierwotnego 
jako podstawy prawnej dla powołania konkretnego urzędu regulacyjnego15. Próby ujednolicenia 
procesu tworzenia agencji także poprzez sformułowanie jednolitej podstawy prawnej i spójnej 
procedury regulującej zasady stanowienia o agencjach zakończyły się jak na razie fi askiem. Mimo 
to Komisja podejmuje intensywne starania, aby ten stan rzeczy zmienić, realizując poszczególne 
wytyczne sformułowane w planie działań z grudnia 2012 roku16.

EASA rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 2003 roku. Początkowo miała siedzibę 
w Brukseli. Takie rozwiązanie jest typowe dla tzw. agencji wykonawczych. Różnią się one znacznie 
od agencji regulacyjnych – przede wszystkim jeśli chodzi o ich status. Są mianowicie instytucja-
mi zależnymi od Komisji Europejskiej, stąd też ich siedziby znajdują się w Brukseli. Działają pod 

12 Państwa miały dużą swobodę w stosowaniu procedur przygotowywanych przez JAA. Po wprowadzeniu obowiązkowych i bezpośrednio stosowa-
nych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego Zrzeszenie utraciło rację bytu i zostało rozwiązane w 2009 r. Zob. Parlament Europejski, Dokumenty 
informacyjne o Unii Europejskiej 2016: Transport lotniczy. Bezpieczeństwo. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.10.pdf 
[12.01.2016 r.].
13 Na temat kształtowania jednolitego rynku transportu lotniczego w kontekście roli europejskiej agencji lotniczej zob. Coman-Kund (2012, s. 359 i n.).
14 Rozporządzenie nr 1592/2002 z 15.07.2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. Urz. 2002 L 240/1). Zmienione rozporządzeniem Komisji nr 334/2007 (Dz. Urz. 2007 L 88/39).
15 Często za taką ogólną podstawę służył art. 308 TWE (obecnie art. 352 TFUE), który zakładał, że wspólny rynek uzasadnia przyjęcie przepi-
sów niezbędnych dla jego realizacji, nawet gdy odpowiednie kompetencje nie zostały explicite zawarte w prawie traktatowym. Szerzej: Ruszkowski 
(2010, s. 322).
16 Zob. Komisja Europejska, Sprawozdanie z postępów w zakresie wdrażania wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE, 24.04.2015 r., 
KOM(2015) 179 wersja ostateczna, s. 3.
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ścisłym nadzorem Komisji, powoływane są do realizacji konkretnego programu i po wykonaniu 
zaplanowanych zadań rozwiązywane. Natomiast autonomiczne agencje regulacyjne nazywane 
też zdecentralizowanymi dysponują szeroką niezależnością, powoływane są na czas nieokreślo-
ny i mają swoje siedziby w różnych państwach członkowskich17. Ten ostatni zabieg ma służyć 
m.in. zachowaniu samodzielności i wzmacnianiu zjawiska decentralizacji szeroko pojętej admi-
nistracji unijnej18. Jednak mimo geografi cznego rozbicia wiele nowych zadań, zarezerwowanych 
wcześniej dla instytucji narodowych lub w ogóle nieistniejących, jest centralizowanych w agencjach 
regulacyjnych. Niezależnie od tego przeniesienie w listopadzie 2004 roku siedziby agencji lotniczej 
z Brukseli do Kolonii uznaje się właśnie za przejaw pogłębiającej się decentralizacji europejskiej 
administracji (por. Granner, 2012, s. 211)19. 

2. Organy

EASA charakteryzuje się podobną strukturą organizacyjną, jak inne europejskie urzędy 
zdecentralizowane. Do podstawowych organów agencji należy zarząd i dyrektor wykonawczy. 
Ich kompetencje zostały określone w nowym rozporządzeniu założycielskim z 2008 roku20, które 
zastąpiło pierwsze z 2002 roku, powołujące EASA do życia. 

Członkowie zarządów to w znacznej mierze reprezentanci narodowych ministerstw i agencji 
regulacyjnych, którzy uczestnictwo w pracach agencji traktują jako dodatkowy, często niechciany 
obowiązek. W związku z tym wielu z nich bierze udział w obradach, nie wykazując większego za-
interesowania skutecznością działań agencji. Tak jest też, zgodnie z wynikami przeprowadzonych 
ankiet (Busuioc, 2012, s. 726, 730), w przypadku zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego, w którego skład wchodzą (z prawem głosu) przedstawiciele państw członkowskich 
i jeden przedstawiciel Komisji21. Dodatkowo w obradach biorą udział reprezentanci tzw. organu 
doradczego22, a także w miarę potrzeby przedstawiciele państw trzecich i dodatkowo zaprosze-
ni obserwatorzy (wszyscy bez prawa głosu). W obradach zarządu bierze udział także dyrektor 
wykonawczy (również bez prawa głosu)23. Obrady zarządów są zatem zwykle spotkaniem kilku-
dziesięciu osób: w związku z tym rzadko kiedy dochodzi do owocnej debaty na temat aktualnych 
problemów czy podjęcia konkretnych decyzji z zakresu kompetencyjnego agencji (por. Busuioc, 
2012, s. 727). Przewodniczy im prezes zarządu, który podobnie, jak jego zastępca jest wybierany 
na trzy lata spośród członków zarządu24.

Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności agencji, a także przekazuje je Parla-
mentowi, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i państwom członkowskim. Formułuje 
również po zasięgnięciu opinii Komisji roczny program prac, ustala strukturę organizacyjną agencji 

17 Zob. zestawienia obu typu agencji np. w: Ruffert (2011a, s. 2520 i n.); Niedobitek (2014, s. 362); Peuker, (2011, s. 34).
18 Szerzej na temat zjawiska decentralizacji w kontekście agencji regulacyjnych UE zob. Vos (2000, s. 1116 i n.).
19 EASA posiada ponadto biuro w Brukseli i trzy stałe przedstawicielstwa w Waszyngtonie, Pekinie i Montrealu. Pozyskano z: https://easa.europa.eu/
the-agency [12.012.106 r.].
20 Rozporządzenie nr 216/2008 z 10.02.2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. 2008 L 79/1) 
(dalej: rozporządzenie nr 216/2008). 
21 Zarówno reprezentanci państw członkowskich, jak i przedstawiciel Komisji mają swoich zastępców. Mandat członków zarządu z prawem głosu wynosi 
pięć lat i jest odnawialny. Zob. Art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 216/2008. Aktualny skład zarządu: http://easa.europa.eu/the-agency/management-board/
members [12.01.2016 r.].
22 Jest on powoływany przez zarząd, m.in. w celu pomocy przy przyjęciu programu prac agencji czy ustaleniu procedury podejmowania decyzji przez 
dyrektora.
23 Art. 34 i 36 ust. 2 i 4 rozporządzenia nr 216/2008.
24 Art. 35 rozporządzenia nr 216/2008. Prezesem zarządu jest obecnie Fin Pekka Henttu, a jego zastępcą Polak Piotr Ołowski.
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i opracowuje jej politykę personalną. Ponadto w porozumieniu z Komisją przyjmuje wytyczne 
w sprawie przydzielania zadań certyfi kacyjnych krajowym nadzorom lotniczym i kwalifi kowanym 
jednostkom oraz ustala procedury podejmowania decyzji przez dyrektora wykonawczego w okre-
ślonych przypadkach25, wypełnia funkcje odnoszące się do budżetu agencji, powołuje członków 
komisji odwoławczej oraz opiniuje środki dotyczące opłat i obciążeń26. Tak, jak w przypadku innych 
agencji, zarząd jest najważniejszym decyzyjnym organem europejskiego urzędu regulacyjnego 
ds. bezpieczeństwa lotniczego. 

Liderem agencji jest jej dyrektor wykonawczy27. Podczas, gdy spotkania zarządu odbywają 
się zaledwie kilka razy w roku – w przypadku EASA cztery razy w roku28 – dyrektor jako pełno-
etatowy pracownik dba o interesy agencji i najlepiej potrafi  zdefi niować jej preferencje i cele. 
Zarządza pracami agencji w trybie bieżącym, reprezentuje ją na zewnątrz i prowadzi współpracę 
techniczną z państwami trzecimi. Decyduje także o inspekcjach i dochodzeniach oraz zatwierdza 
środki agencji, czyli np. opinie i zalecenia dla Komisji, specyfi kacje certyfi kacyjne czy sprawozda-
nia poinspekcyjne29. Jednym z wyrazów autonomii instytucjonalnej jest fakt zachowania daleko 
idącej niezależności przy wykonywaniu swoich obowiązków zarówno przez dyrektora agencji, 
jak i członków zarządu. Jest to trudne, zwłaszcza że zarząd pełni funkcje nadzorcze w stosunku 
do dyrektora30, powołuje go na stanowisko31 i może też w wyjątkowych przypadkach odwołać. 
W przypadku Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zarząd powołuje także dyrektorów, 
czyli urzędników wspomagających dyrektora wykonawczego32. Wszyscy dyrektorzy powoływani 
są na podstawie kwalifi kacji zawodowych związanych z lotnictwem cywilnym33. Nie mają zatem 
znaczenia np. kryteria narodowe (geografi cznego podziału stanowisk).

Tak, jak w przypadku innych agencji wyposażonych w uprawnienia decyzyjne EASA posiada 
jedną lub więcej komisji odwoławczych, odpowiedzialnych za procedurę odwoławczą (zob. Peuker, 
2011, s. 33 i n.). Składają się one z przewodniczącego i dwóch innych członków. Ich mandat wynosi 
pięć lat i jest odnawialny34. Po wyczerpaniu procedur odwoławczych dostępnych w Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego skargi o unieważnienie jej decyzji można wnosić do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)35. Z pominięciem komisji odwoławczej Trybunał roz-
patruje skargi o zaniechanie działania i skargi w sprawie szkód wyrządzonych przez agencję 
w ramach prowadzonej przez nią działalności36. Państwa i organy UE mogą także bezpośrednio 
wnosić skargi na decyzje agencji do Trybunału37.

25 Zgodnie z art. 52 i 53 rozporządzenia nr 216/2008.
26 Pełen katalog uprawnień: art. 33 rozporządzenia nr 216/2008.
27 Od 2013 r. dyrektorem wykonawczym jest Patrick Ky. Objął to stanowisko po pierwszym dyrektorze agencji, którym był Patrick Goudou.
28 Przy czym zgodnie z art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 216/2008 rocznie odbywają się co najmniej dwa posiedzenia zwykłe. Por. też Busuioc 
(2012, s. 727).
29 Uprawnienia dyrektora wykonawczego: art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 216/2008.
30 Art. 33 ust 2 lit. h rozporządzenia nr 216/2008.
31 Większością ¾ głosów na okres pięcioletniej kadencji na wniosek Komisji, art. 39 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 216/2008.
32 Art. 33 ust. 2 lit. a i art. 39 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008.
33 Art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 216/2008.
34 Art. 41 i 42 rozporządzenia nr 216/2008.
35 Art. 50 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008. Do odwołania uprawniona jest każda osoba prawna lub fi zyczna, jeśli decyzja dotyczy, art. 45 rozporzą-
dzenia nr 216/2008.
36 Art. 50 ust. 1 rozporządzenia 216/2008.
37 Art. 51 rozporządzenia nr 216/2008.
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3. Kompetencje

EASA jest jedną z najsilniejszych agencji regulacyjnych. Zatrudnia ok. 700 wyspecjalizowa-
nych pracowników i dysponuje budżetem w wysokości ok. 160 mln euro. Większa część budże-
tu agencji pochodzi z różnego rodzaju opłat i składek wnoszonych m.in. za certyfi kowanie czy 
szkolenia przez UE, państwa członkowskie i kraje trzecie. Dodatkowo ok. 34 mln euro agencja 
uzyskuje bezpośrednio z budżetu unijnego38. 

Rozbudowany aparat urzędniczy i duże środki fi nansowe są potrzebne, aby zapewnić reali-
zację wielu złożonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, 
które zaplanowano w rozporządzeniu założycielskim nr 216/2008. EASA dysponuje w związku 
z tym szerokim katalogiem uprawnień, które służą zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i po-
prawy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego39. Warto przy tym zaznaczyć, że od 2002 roku zadania 
przypisane agencji ulegają stopniowemu rozszerzeniu40.

Z jednej strony agencja dostarcza Komisji potrzebnych, technicznych informacji, przydat-
nych w procesie przygotowywania projektów regulacji dotyczących bezpieczeństwa lotniczego 
i odpowiednich umów międzynarodowych. Z drugiej zaś – samodzielnie wykonuje wiele zadań 
wykonawczych, związanych m.in. z certyfi kacją produktów lotniczych (np. statki lotnicze, silniki) 
i organizacji zaangażowanych w ich projektowanie, produkcję i konserwację. Certyfi kowanie służy 
zapewnieniu zgodności ze zdatnością do lotu i normami ochrony środowiska41. Agencja wydaje 
także certyfi katy organizacjom szkolącym pilotów i centrom medycyny lotniczej, zlokalizowanym 
poza terytorium UE42. Dodatkowo agencja wykonuje szereg zadań inspekcyjnych43. Prowadzi 
samodzielnie lub za pośrednictwem krajowych organów nadzorczych bądź wyspecjalizowanych 
jednostek kontrole i audyty organizacji, którym wydaje certyfi katy, a także badania urządzeń, 
które certyfi kuje44. 

Jak wspomniano wyżej do podstawowych zadań agencji należy także udzielanie pomocy 
Komisji w przygotowaniu propozycji przepisów wykonawczych oraz tzw. zasad podstawowych, 
stosowalności i zasadniczych wymagań. EASA przedstawia Komisji te projekty w postaci opinii 
i zaleceń45. Ponadto agencja opracowuje specyfi kacje certyfi kacyjne i tzw. akceptowalne sposoby 
potwierdzenia spełnienia wymagań oraz materiały zawierające wytyczne do stosowania w proce-
sie certyfi kacji46. Dokumenty te mają odzwierciedlać najnowszy stan wiedzy i najlepsze praktyki. 
Jednocześnie należy je poddawać aktualizacji z uwzględnieniem światowego doświadczenia 
w eksploatacji statków powietrznych oraz postępu naukowego i technicznego47.

38 Dane za: Parlament Europejski, At a Glance: The European Aviation Safety Agency, July 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
ATAG/2015/565885/EPRS_ATA%282015%29565885_EN.pdf [12.01.2106 r.].
39 Art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008.
40 Zob. tabelaryczne przedstawienie tych zmian na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: http://www.ulc.gov.pl/pl/umowy-miedzynarodowe/
248-wazne/1482-easa [12.01.2016 r.]. Planowane są także kolejne zmiany w związku z rewizją rozporządzenia nr 216/2008. Por. Parlament Europejski, 
At a Glance…, s. 2.
41 Art. 20 rozporządzenia nr 216/2008. Zob. http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/easa/index_pl.htm 
[12.01.2016].
42 Art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 216/2008.
43 Art. 17 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 216/2008.
44 Art. 21 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 216/2008.
45 Art. 18 lit. a i b i art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 216/2008.
46 Por. art. 18 lit. c i art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008.
47 Art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008. Dokumenty nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale podobnie jak wytyczne europejskich urzędów 
nadzoru fi nansowego są w pełni przestrzegane i w sposób dorozumiany nadaje się im znaczenie obligatoryjne. Por. Granner (2012, s. 216). 
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Wspólne zasady bezpieczeństwa lotniczego przygotowywane przez agencję mają swoje 
źródło w normach i zaleceniach przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (International Civil Aviation Organization; dalej: ICAO). Niejednokrotnie EASA zaost-
rza te źródłowe wytyczne przede wszystkim w celu poprawienia bezpieczeństwa lotnictwa cywil-
nego. Państwa członkowskie obligatoryjnie biorą udział w specjalnym programie kontroli SAFA 
(Safety Assessment of Foreign Aircraft). EASA gromadzi wyniki tych kontroli. Kiedy zachodzi 
taka potrzeba przewoźnik, który nie spełnia obowiązujących wymogów może zostać wpisany na 
tzw. czarną listę, która powstała w 2005 roku. Oznacza to zakaz wykonywania przewozów w Unii 
Europejskiej. Lista jest systematycznie aktualizowana i publikowana48. EASA prowadzi i fi nan-
suje prace badawcze w zakresie jej kompetencji, koordynując te zadania z działaniami Komisji 
i państw członkowskich49. Ponadto uczestniczy w grupach analizujących przyczyny konkretnych 
katastrof lotniczych, formułując następnie odpowiednie rekomendacje dotyczące zmian w syste-
mie bezpieczeństwa lotniczego50.

EASA jest też inicjatorem działań Komisji, jeśli chodzi o nakładanie grzywien i okresowych kar 
pieniężnych w przypadku naruszania przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego. Grzywny 
i kary pieniężne mają charakter odstraszający i są proporcjonalne zarówno do wagi konkretnego 
przypadku, jak i potencjału danego posiadacza certyfi katu51.

EASA odgrywa również ważną rolę jako koordynator unijnej współpracy międzynarodowej, 
także z państwami trzecimi, w zakresie bezpieczeństwa lotniczego52. Może współpracować z nad-
zorami lotniczymi państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problema-
tyką wchodzącą w zakres kompetencji agencji53. EASA udziela pomocy państwom członkowskim, 
jeśli chodzi o przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych, w szczególności wynikających 
z konwencji chicagowskiej54. W przypadku, gdy z danym państwem trzecim UE nie zawarła umo-
wy o wzajemnym uznaniu poziomów bezpieczeństwa lotniczego55 EASA podpisuje „uzgodnienia 
robocze” dotyczące określonych projektów z partnerami przemysłowymi z takich krajów. Towary 
i usługi objęte umowami o wzajemnym uznaniu i „uzgodnieniami” mogą być przedmiotem swo-
bodnej wymiany między państwami-stronami56.

EASA jest jednym z podstawowych instytucjonalnych fi larów europejskiego systemu bez-
pieczeństwa lotniczego57, współdziałając w jego ramach z Komisją Europejską, państwami 
członkowskimi, krajowymi urzędami nadzorczymi i organizacją EUROCONTROL58. W ramach 
48 Informacja za: Parlament Europejski, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej…, s. 2 i n. 
49 Art. 26 rozporządzenia nr 216/2008.
50 W 2015 roku EASA brała udział w badaniu katastrofy samolotu Germanwings i sformułowała odpowiednie rekomendacje na temat obecności pilo-
tów w kokpicie. Zob. EASA, Action Plan for the Implementation of the Germanwings Task Force Recommendations, 7.10.2015 r., http://easa.europa.eu/
download/various/GW_actionplan_fi nal.pdf [12.01.2016 r.].
51 Na temat zaangażowania Parlamentu w opracowanie mechanizmu grzywien i okresowych kar pieniężnych zob. Parlament Europejski, Dokumenty 
informacyjne o Unii Europejskiej…, s. 3.
52 Art. 27 rozporządzenia nr 216/2008.
53 EASA może także zawierać z nimi umowy o współpracy, które podlegają zatwierdzeniu przez Komisję. 
54 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Convention on International Civil Aviation), umowa międzynarodowa sporządzona w Chicago 
7.12.1944 roku, weszła w życie 4.04.1947.
55 Takie umowy UE zawarła np. z USA, Kanadą i Brazylią.
56 Parlament Europejski, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej…, s. 3.
57 Zob. informacje na temat tego systemu w tzw. mapie drogowej z 26.03.2014 r. przygotowanej przez Komisję w celu opracowania spójnej polityki bez-
pieczeństwa lotniczego i ewentualnej rewizji rozporządzenia nr 216/2008: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2015_move_001_
revision_easa_regulation_en.pdf [12.01.2016 r.]. Zob. też Parlament Europejski, Review of the Aviation Package, June 2015, s. 2 i n. Pozyskano z: http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547554/EPRS_BRI%282015%29547554_EN.pdf [12.01.2016 r.].
58 Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) powstała w 1960 r. 
Zrzesza 40 państw. Zob. https://www.eurocontrol.int/ [12.01.2016 r.].
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tego systemu pełni funkcję koordynującą. Można ją w związku z tym uznać – podobnie jak wiele 
innych agencji regulacyjnych – za szczególną platformę współpracy w wyspecjalizowanym sek-
torze rynku wewnętrznego59.

III. Autonomia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
EASA dysponuje w swoich działaniach szeroką niezależnością. W rozporządzeniu nr 216/2018 

wyraźnie zagwarantowano jej autonomię prawną, administracyjną i fi nansową, a także samo-
dzielność w sprawach technicznych60. W tym celu wyposażono agencję w osobowość prawną 
i uprawnienia wykonawcze. Sam fakt posiadania osobowości prawnej nie jest jednak gwarancją 
niezależności danej instytucji. Można go uznać za pewną wskazówkę czy formalne zabezpiecze-
nie takiej autonomicznej pozycji, ale do jej pełnego uzyskania musi zostać spełnionych więcej 
przesłanek61. 

Jedną z nich jest szeroki zakres samodzielnych kompetencji, które mogą być realizowane 
bez wpływu i nacisków ze strony organów UE, państw członkowskich UE czy innych podmiotów 
i które nie mogą być w sposób łatwy i niekontrolowany cofnięte, czy ograniczone. Ten warunek 
jest w przypadku EASA spełniony. Formułowane przez nią opinie, zalecenia i wytyczne w znacz-
nym stopniu kształtują regulacje europejskie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego. Jeśli środki 
przygotowane przez agencję dotyczą przepisów technicznych, w szczególności przepisów zwią-
zanych z problemami konstrukcji i projektowania oraz aspektów związanych z użytkowaniem, 
Komisja nie może zmienić ich treści bez uprzedniej koordynacji z Agencją. Agencja zapewnia 
także niezbędne wsparcie Komisji na polu techniki, nauki i administracji podczas wykonywania 
jej zadań62.

Niezależność fi nansowa jest zagwarantowana szczególnie wtedy, gdy dana instytucja jest 
w stanie utrzymać się ze składek czy opłat. EASA jako jedna z niewielu agencji nie jest zależ-
na od budżetu unijnego, ponieważ, jak wspomniano wyżej, w znacznej części utrzymuje się ze 
środków własnych63.

Innym istotnym wymiarem autonomii jest niezależność administracyjna, która wyraża się 
m.in. w samodzielnej pozycji urzędników danej agencji. Problematyka ta obejmuje także auto-
nomię danej instytucji, jeśli chodzi o proces wyboru i powoływania konkretnych pracowników, 
zwłaszcza tych, którzy sprawują najważniejsze stanowiska. W przypadku niezależności w spra-
wach personalnych w kontekście analizowanej agencji warto wspomnieć o fakcie informowania 
odpowiedniej komisji Parlamentu Europejskiego odnośnie do konkretnych kandydatów do zarządu 
EASA64. Ponadto, jak już wspomniano, dyrektor wykonawczy jest mianowany i odwoływany przez 
zarząd, ale na wniosek Komisji. Przed mianowaniem kandydat może być wezwany do złożenia 
oświadczenia przed co najmniej jedną właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do odpo-
wiedzi na pytania jej członków65.

59 EASA i inne podmioty w ramach systemu tworzą rozbudowaną sieć wymiany informacji. Zob. art. 15 rozporządzenia nr 2016/2008.
60 Zob. pkt. 12 do rozporządzenia nr 216/2008.
61 Por. katalog przesłanek defi niujących autonomię instytucjonalną agencji; Gilardi (2002, s. 881 i n.).
62 Art. 17 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 216/2008.
63 Art. 59 ust. 1 rozporządzenia 216/2008.
64 Art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 216/2008.
65 Art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 216/2008.
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Ważnym zagadnieniem jest także niezależność od wpływów politycznych, którym agencje 
mogą ulegać z różnych stron, zaczynając od nacisków organów UE, w tym przede wszystkim 
Komisji, a kończąc na instrukcjach ze strony urzędów państw członkowskich. Przy czym należy 
pamiętać, że żadna agencja regulacyjna nie jest wolna od różnego rodzaju oddziaływań. Agencje 
regulacyjne podlegają mechanizmom kontrolnym, które wprawdzie nie wykluczają autonomicznego 
działania, ale powodują, że trudno mówić o pełnej niezależności. Termin ten zresztą nie jest naj-
trafniejszy w stosunku do instytucji publicznych, które nie działają na zasadzie pełnej dowolności. 
Wśród takich mechanizmów kontrolnych można wymienić np. przekazywanie raportów rocznych 
z działalności i programów prac na nadchodzący rok przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
Lotniczego organom UE lub możliwość wezwania dyrektora wykonawczego EASA przez Parlament 
lub Radę do przedstawienia sprawozdania z wykonywania swoich zadań66. EASA musi także co-
rocznie przedstawić Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi i Radzie sprawozdanie fi nan-
sowe67. Jej dyrektor wykonawczy przedkłada natomiast na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
który udziela agencji absolutorium na dany rok budżetowy, wszelkie informacje niezbędne do 
sprawnego zastosowania odpowiedniej procedury68.

Szczególne relacje łączą agencję z Komisją Europejską, która, jak wspomniano wyżej, 
zgodnie z art. 17 ust. 1 zdanie 2 TUE sprawuje nadzór prawny nad agencjami69. O faktycznych 
mechanizmach kontrolnych decydują jednak każdorazowo przepisy konkretnego rozporządze-
nia założycielskiego. EASA przekazuje Komisji np. co roku prognozę dochodów i wydatków i na 
tej podstawie Komisja wprowadza do wstępnego projektu ogólnego budżetu UE propozycje wy-
datków związanych z działalnością agencji70. Ponadto agencja poddawana jest systematycznie 
niezależnym kontrolom. Na podstawie rezultatów kontroli zarząd EASA opracowuje zalecenia, 
dotyczące m.in. pracy agencji, które przesyła Komisji. Wyniki kontroli i zalecenia są upublicz-
niane71. Komisja i agencja wymieniają także wszelkie informacje potrzebne do realizacji zadań 
określonych w rozporządzeniu nr 216/200872.

Warto więc w tym miejscu zaznaczyć, że większość agencji regulacyjnych UE, w tym EASA, 
dysponuje nie tylko formalną niezależnością, lecz także korzysta w praktyce w wielu wymiarach 
swojej aktywności z szerokiej autonomii (zob. Busuioc, 2009, s. 603 i n.). Z tym zjawiskiem wiąże 
się jednak nierozerwalnie zagadnienie legitymizacji demokratycznej działań agencji i odpowiednich 
procedur pociągania jej do odpowiedzialności za podejmowane decyzje73. Kwestie te są szcze-
gólnie aktualne w przypadku agencji, takich jak EASA, czyli zaliczanych do omówionej w punkcie 
pierwszym poniższego opracowania grupy europejskich urzędów regulacyjnych wyposażonych 
w uprawnienia decyzyjne. Przy ich kształtowaniu na szali stawiana jest skuteczność takich gre-
miów, która wymusza szeroki zakres uprawnień (szerzej: Van Ooik, 2004, s. 145 i n.) i problem 
dopuszczalnej w prawie europejskim delegacji kompetencji74. 
66 Art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008.
67 Art. 60 ust. 3 rozporządzenia nr 216/2008.
68 Art. 60 ust. 9 i 10 rozporządzenia nr 216/2008.
69 Obszernie na ten temat: Ruffert (2011b, s. 404 i n.).
70 Art. 59 ust. 6 i 8 rozporządzenia nr 216/2008.
71 Art. 62 ust. 3 rozporządzenia 216/2008.
72 Art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 216/2008.
73 Zob. w tym kontekście o agencjach regulacyjnych jako „instrumencie” w strukturach zarządzania ponadnarodowego: Schout (2011, s. 364 i n.).
74 Na temat ograniczeń tej delegacji i zmian wywołanych orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dostępna jest obszerna literatura. Zob. np. Chamon 
(2011, s. 1057 i n.); Scholten i Van Rijsbergenn (2014); Kohtamäki (2014, s. 110 i n.).
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Przez długi czas istotne ograniczenie stanowiła tzw. doktryna Meroni, którą można nazwać 
doktryną antydelegacyjną. Ukuto ją na podstawie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(obecnie TSUE) z 1958 roku75, w których sformułowano w sposób restrykcyjny kryteria zezwa-
lające na delegowanie przez organy wspólnotowe kompetencji na inne nieuregulowane trakta-
towo instytucje. Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest przekazanie innych kompetencji niż 
te, które przysługiwały organowi delegującemu na podstawie prawa pierwotnego. Dozwolona 
miała być delegacja ściśle określonych uprawnień o charakterze wykonawczym. Wykluczona 
została delegacja kompetencji uwzględniających swobodę decyzyjną. Przekazywane upraw-
nienia powinny mieć zatem charakter technicznych, naukowych czy administracyjnych zadań 
pomocniczych. 

Agencje wyposażone w takie uprawnienia, jak EASA, Europejska Agencja Leków (EMA), 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czy Europejska Agencja Chemikaliów 
(ECHA) nie do końca odpowiadają założeniom doktryny Meroni. Przy ich powoływaniu zwraca-
no uwagę na fakt ogromnych zmian, jakie zaszły w strukturze instytucjonalnej UE od 1958 roku, 
które wymusiły inne rozumienie kwestii delegowania uprawnień. Ponadto postanowieniami trak-
tatu z Lizbony wprowadzono wspomniany art. 298 ust. 1 TFUE, który explicite mówi o „otwartej, 
efektywnej i niezależnej administracji europejskiej”. Przed agencjami stawiane są zatem nowe 
wyzwania i aby im sprostać, Komisja powierza im szereg uprawnień, także o charakterze inter-
wencyjnym. Najlepszym przykładem tej ewolucji są europejskie urzędy nadzoru fi nansowego, 
do których zalicza się m.in. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). 
Na mocy art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z 14 marca 
2012 roku w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredy-
towego76 przyznano tej agencji specjalne kompetencje interwencyjne77. Trybunał Sprawiedliwości 
w swoim orzeczeniu dotyczącym tych uprawnień z 22 stycznia 2014 roku78 uznał, że ogranicze-
nia delegacyjne z orzeczenia Meroni nie mają zastosowania do agencji regulacyjnych, będących 
częścią administracji europejskiej, a nie podmiotem prywatnym, jak w sprawie z 1958 roku. W re-
interpretacji doktryny Meroni Trybunał sprowadził ją do zakazu delegowania na agencje władzy 
dyskrecjonalnej (por. Będkowski-Kozioł, 2014, s. 40).

IV. Podsumowanie
O ile Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego mimo zapewnień w rozporządzeniu 

założycielskim nie dysponuje na tle innych tego typu gremiów szczególnie szeroką autonomią 
instytucjonalną – przede wszystkim ze względu na szereg zobowiązań sprawozdawczych i rozwi-
nięte mechanizmy kontrolne ze strony organów UE, o tyle niewątpliwie posiada dużą niezależność 
w kwestiach formułowania fachowych ekspertyz i analiz. Jest instytucją cieszącą się dużym prestiżem 
i zaufaniem właśnie ze względu na jakość opracowywanych dokumentów z zakresu bezpieczeń-
stwa lotniczego. Na tle pozostałych urzędów regulacyjnych UE, w tym dwu pozostałych agencji 

75 Wyr. ETS z 13.06.1958 r. w sprawach C-9/56 i C-10/56 Meroni & Co. przeciwko Wysoka Władza Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
76 Dz. Urz. 2012 L 86/1.
77 Polegają one na możliwości zobligowania osób fi zycznych lub prawnych posiadających pozycje krótkie netto do zgłaszania właściwemu organowi 
lub podawania do publicznej wiadomości informacji na temat danej pozycji. Ponadto ESMA może zakazać lub ograniczyć dokonywania przez osoby 
prawne lub fi zyczne transakcji krótkiej sprzedaży. Zob. Kohtamäki (2014, s. 113).
78 Wyr. TSUE w sprawie C-270/12 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii 
Europejskiej, (Dz. Urz. 2014 C 85/4).
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transportowych – Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu (EMSA) – EASA wyróżnia się przede wszystkim zakresem kompetencji, które regularnie 
podlegają ewolucji w kierunku ich rozszerzania. EASA podobnie, jak inne agencje regulacyjne 
z uprawnieniami decyzyjnymi wpisuje się w realizowaną od kilku lat strategię Komisji polegającą 
na rozbudowie niezależnej i skutecznej administracji europejskiej.
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Operatorzy open-accessowi – nowe zjawisko 
w pasażerskim transporcie kolejowym w Unii Europejskiej

Spis treści
I.   Wprowadzenie
II.  Aktualny zasięg zjawiska w Unii Europejskiej
III.  Wnioski z dotychczasowych doświadczeń

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie coraz częściej spotykanego w kolejowych przewozach pasa-
żerskich w UE zjawiska tzw. operatorów (przewoźników) open-accessowych (open-access ope-
rators). W artykule zostali oni zdefi niowani jako przedsiębiorstwa kolejowe, które (1) są nowymi 
graczami na rynku, (2) dokonują przewozów, które nie są subsydiowane w żadnej formie przez 
władze publiczne jakiegokolwiek szczebla oraz (3) konkurują z rywalami „na torach”. W części 
pierwszej nakreślono kontekst analizy. W części drugiej zaprezentowano aktualny zasięg występo-
wania operatorów open-accessowych w UE. Część trzecią poświęcono sformułowaniu wniosków 
dla konkurencji wynikających z dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: transport kolejowy; przewozy pasażerskie; open-access; open-access operator.

JEL: K23, K29 

I. Wprowadzenie
Prawie pięćdziesiąt lat temu F.A. Hayek w swym wykładzie wygłoszonym na Uniwersytecie 

w Kilonii porównał konkurencję do procesu badawczego1. W procesie badawczym dokonuje się 
eksperymentów, a jego rezultatem jest odkrycie naukowe. Podobnie jak to bywa z tym ostatnim, 
również rezultaty konkurencji są nieprzewidywalne, różnią się od oczekiwań, a jej zbawienne 
efekty2 – jak to zauważył z humorem przyszły noblista – przejawiają się w sposób, który krzyżu-
je pewne zamiary i nie spełnia pewnych oczekiwań3. Porównanie Hayeka przychodzi na myśl, 
gdy przyglądamy się rozwojowi konkurencji na rynkach pasażerskich przewozów kolejowych 

* Doktor ekonomii; adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej; e-mail: marcin.krol@sgh.waw.pl.
1 F.A. Hayek wygłosił swój wykład po niemiecku, a jego wystąpienie, zatytułowane „Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren”, opublikowane zostało 
w serii Kieler Vortrage (Nr 56) miejscowego uniwersytetu w roku 1968. Szerszej publiczności – w tym autorowi niniejszego artykułu – znane jest ono 
z anglojęzycznego tłumaczenia, które pod tytułem Competition as a Discovery Procedure zamieścił w roku 2002 „The Quarterly Journal of Austrian 
Economics” (2002, vol. 5, no. 3).
2 Oryg. salutary effects. Zob. Hayek (2002).
3 Ibidem. 
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w Europie, a zwłaszcza ekspansji nowego zjawiska, jakim są pasażerscy operatorzy (przewoź-
nicy) open-accessowi (open-access passenger operators)4. 

Już samo wprowadzenie konkurencji w transporcie kolejowym zasługuje na miano eksperymentu. 
Uwaga Komisji Europejskiej skupiała się jednak początkowo na reformie przewozów towarowych. 
Otwieranie rynku towarowego wymagało między innymi zdefi niowania i stworzenia warunków 
dostępu do infrastruktury dla nowych jego uczestników. W większości państw UE skutkowało to 
dla branży zmianami o charakterze strukturalnym, a mianowicie powołaniem przedsiębiorstwa 
zarządzającego infrastrukturą kolejową. Konieczność nadzoru nad poprawnością kalkulacji sta-
wek i naliczania opłat za dostęp, nad alokacją zdolności przepustowej sieci, reagowanie na skargi 
nowych uczestników rynku itp. wymagały powołania regulatorów rynku. Jak zauważa Ch. Nash, 
choć działania te były dokonywane raczej z myślą o rynku towarowym, to miały jednak swoje 
implikacje również dla przewozów pasażerskich. Stworzyły bowiem warunki dla wprowadzania 
konkurencji także w tym obszarze. I rzeczywiście szereg państw europejskich zdecydowało się 
na dopuszczenie konkurencji w procesie udzielania franszyz na przewozy pasażerskie w ramach 
służby publicznej i – w znacznie mniejszym zakresie – na otwarcie na konkurencję „na torach” 
przewozów komercyjnych (Nash, 2010)5.

Podzielam opinię Ch. Nasha, iż rozwój konkurencji w krajowych przewozach pasażerskich 
był często skutkiem ubocznym liberalizacji rynku towarowego. W tym sensie był on nieco nie-
oczekiwany, a przynajmniej nie był oczekiwany tak szybko. Komisja Europejska przewiduje bo-
wiem obligatoryjne otwarcie krajowych rynków pasażerskich najwcześniej na koniec 2019 roku6. 
W tak ważnych ze względu na rolę transportu kolejowego i wielkość przewozów osób krajach, jak 
Francja i Hiszpania przedsiębiorstwa zasiedziałe nadal mają zagwarantowany monopol na prze-
wozy pasażerskie7. Jednak choć konkurencja w kolejowych przewozach pasażerskich jest ciągle 
zjawiskiem o znacznie mniejszym zasięgu, niż w przewozach towarowych, nie jest to już fenomen 
o znaczeniu marginalnym. Zapewne najbardziej zaskakującym i przyjmowanym z mieszanymi 
uczuciami nie tylko przez niedawnych monopolistów, lecz także niekiedy przez zwolenników libe-
ralizacji, jej przejawem jest ekspansja tzw. operatorów open-accessowych poza nisze rynkowe.

Używając pojęcia „pasażerscy operatorzy open-accessowi” mam ma myśli fi rmy, które (1) są 
nowymi graczami na rynku, (2) dokonują przewozów, które nie są subsydiowane w żadnej formie 
przez władze publiczne jakiegokolwiek szczebla. Firmy te mogą operować zarówno w niszach, 
których obsługą przedsiębiorstwa zasiedziałe nie są zainteresowane, jak i bezpośrednio konku-
rować z tymi ostatnimi na liniach o zasadniczym dla nich znaczeniu. Operując w niszach, wcho-
dzą one również często w interakcję z przedsiębiorstwem zasiedziałym – obsługiwana przez nie 
relacja na pewnym odcinku pokrywa się bowiem z połączeniem oferowany przez incumbenta. 
Zatem w obu przypadkach dochodzi do (3) rywalizacji „na torach” („na rynku”). 

4 W literaturze nie ukształtował się jeszcze konsensus dotyczący polskiego odpowiednika określenia open-access operator. Używane czasem w tym 
kontekście terminy „nowy przewoźnik” lub „niezależny przewoźnik” mają w oczywisty sposób inny desygnat pojęciowy. Zdecydowałem się na używanie 
pojęcia operator (lub przewoźnik) open-accessowy z uwagi na bliskie oryginałowi brzmienie. Warto zwrócić uwagę, iż podobnie czynią badacze czescy, 
gdy opisują w swoim ojczystym języku to występujące w ich kraju zjawisko. Używają oni mianowicie terminu „open access operátoři” (Por. Tomes, 2013).
5 Na marginesie warto zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii franszyzy dotyczą również przewozów komercyjnych. 
6 Jeśli wejdzie wtedy w życie tak zwany czwarty pakiet kolejowy. Od roku 2010 istnieje obowiązek dopuszczenia do kabotażu na rynkach krajowych 
tych przedsiębiorstw kolejowych, które realizują przewozy międzynarodowe. W praktyce jednak dla rozwoju konkurencji miało to marginalne znaczenie.
7 Tzn. są statutowymi monopolistami. W Hiszpanii konkurencja wobec incumbenta RENFE przed wejściem w życie czwartego pakietu kolejowego 
dopuszczona ma być jedynie na niektórych liniach dużej prędkości.
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Pojęcia konkurencji „na rynku” i „o rynek” są dobrze znane, dlatego nie ma potrzeby ich 
w tym miejscu przedstawiać. W literaturze dotyczącej transportu kolejowego stosuje się również 
odpowiednio pojęcia konkurencji „na torach” (competition on the tracks, on-track competition) 
i – jak się wydaje nieco rzadziej – „o tory” (competition for the tracks) lub „poza torami” (off-track 
competition)8. W literaturze ukształtował się ponadto konsensus, by synonimicznie traktować pojęcia 
„konkurencja na torach” i „open access”, jak również pojęcia „konkurencja o tory” i „(competition 
for) franchise contracts” (zob. Merkert i Hensher, 2014). Co do zasady trudno dyskutować z kon-
sensusami, ale – narażając się na zarzut dzielenia włosa na czworo – trzeba zauważyć, że ten 
nie jest najszczęśliwszy. Niejednokrotnie konkurencja „na torach” i konkurencja „o tory” występuje 
bowiem w formie mieszanej. Przykładowo w Wielkiej Brytanii, w związku z nakładaniem się na 
siebie franszyz udzielonych różnym przedsiębiorstwom kolejowym, franczyzobiorcy na niektórych 
trasach prowadzą między sobą konkurencję „na torach”. Rozważano nawet czy zasięg franczyz 
nie powinien być wręcz tak wyznaczony, by bezpośrednio prowadzić do tego typu konkurencji 
(Jones, 2000). Stosunkowo częsta jest konkurencja „na torach” między fi rmami działającymi for-
malnie w różnych segmentach rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Typowa jest zwłaszcza 
sytuacja, w której przewoźnik regionalny, realizujący przewozy w ramach służby publicznej (a więc 
franczyzobiorca), rywalizuje na danej trasie bezpośrednio (a więc „na torach”) z operatorem da-
lekobieżnym lub aglomeracyjnym. D. Johnson i Ch. Nash wskazują na takie zjawisko w Wielkiej 
Brytanii (Johnson i Nash, 2012), występuje jednak ono również w innych krajach. W Polsce mamy 
na przykład do czynienia z bezpośrednią konkurencją Kolei Mazowieckich z Szybką Koleją Miejską 
w Warszawie czy też Przewozów Regionalnych z Szybką Koleją Miejską w Trójmieście9. 

Warto dodać, że koncepcja konkurencji „na torach” nie jest w Europie historycznie nowa. Jak 
podaje J. Preston (2010, s. 315), powołując się na pracę D. Lardnera (1850) z połowy XIX wieku, 
w pierwszym okresie istnienia kolei wyobrażano sobie, że rozwijająca się sieć umożliwi bezpo-
średnie konkurowanie na „torach” niezależnych operatorów. Szybko jednak przeważyły względy 
bezpieczeństwa i planowania ruchu kolejowego – ostatecznie kolej rozwijała się w modelu pionowej 
integracji, a jeśli dochodziło do konkurencji, to w oparciu o substytucyjne linie. Do rozwiązania tego 
powrócono w praktyce w ostatniej dekadzie XX wieku, w toku liberalizacji transportu kolejowego. 

II. Zasięg zjawiska w Unii Europejskiej
Z dostępnej literatury naukowej i branżowej wynika, że pasażerscy operatorzy open-acces-

sowi działają obecnie w sześciu państwach UE, a mianowicie w Austrii, Czechach, Niemczech, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech (Briginshaw, 2015). Pierwotnie pojawili się oni na rynkach 
niemieckim i brytyjskim, gdzie konkurencja „na torach” została formalnie dopuszczona już w roku 
199310. W obu tych przypadkach zakładano, że na rynku pojawią się nowi gracze, którzy będą 
ubiegali się o dostęp do sieci kolejowej poza obszarem objętym przewozami w ramach służby 
publicznej. Tak się też stało, ale zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii nowe wejścia 
dotyczyły dotąd co do zasady jedynie rynków niszowych.

 8 Sporadycznie w odniesieniu do konkurencji „na rynku” w transporcie kolejowym można spotkać się również z anglojęzycznym określeniem route 
competition. 
 9 W obu przypadkach konkurenci realizują przewozy o charakterze publicznym. 
10 W przypadku Niemiec w literaturze podaje się również rok 1994 (tak w: Nash, Nilsson i Link, 2011, s. 12; 1999, w: Preston, 2010, s. 315).
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W Niemczech związane jest to z bardzo silną pozycją przedsiębiorstwa zasiedziałego Deutsche 
Bahn. Jak słusznie zwraca uwagę T. Nigrin, choć Niemcy zajmują tradycyjnie bardzo wysoką pozycję 
w ocenach i rankingach stopnia liberalizacji rynku (takich jak np. IBM Rail Liberalisation Index), to 
jednak da się tam dostrzec znaczną dozę protekcjonizmu i dbałości o interesy incumbenta (Nigrin, 
2014). Jeszcze w roku 2011, niemal dwie dekady po wprowadzeniu „wolnego dostępu”, realizował 
on 99% przewozów dalekobieżnych w tym kraju (Nash, Nilsson, i Link, 2011, s. 11) i to pomimo 
wycofania się z obsługi 23 miast średniej wielkości w latach 1999–2009 (Preston, 2010, s. 315). 
Pozostały 1% rynku należał do czterech operatorów open-accessowych11. W ostatnich latach miały 
miejsce dalsze wejścia na rynek, lecz w dalszym ciągu o charakterze raczej niszowym. Wyjątkiem 
jest linia Hamburg-Kolonia, gdzie z Deutsche Bahn konkuruje HKX (Hamburg-Köln Express)12.

Z kolei Wielka Brytania jest specyfi cznym przypadkiem kraju, w którym franczyzy stosuje się 
nie tylko w usługach o charakterze publicznym, ale również komercyjnym. Cześć naturalnego ob-
szaru zainteresowania operatorów open-accessowych – przewozy komercyjne – jest tam zatem już 
„zagospodarowana”. Po drugie, miejscowy regulator rynku (ORR) rozwinął doktrynę, w myśl której 
obok promowania konkurencji stara się również maksymalizować wykorzystanie kolei, zapewnić 
uczestnikom rynku stabilność warunków konkurowania (oryg. reasonable degree of certainity) oraz 
bierze pod uwagę skutki fi nansowe nowych wejść na rynek dla budżetu państwa. Firma chcąca 
wejść na rynek poza systemem franczyzowym musi zatem najpierw przekonać regulatora, że jej 
usługa jest realna z fi nansowego punktu widzenia – a więc, że będzie ona w stanie kontynuować 
przewozy i wykorzystywać przyznaną zdolność przepustową infrastruktury (Temple, 2015). Przede 
wszystkim musi ona jednak wykazać, że nowa oferta będzie nie tylko odbierała klientów działa-
jącym już na rynku przewoźnikom, ale i wygeneruje nowe potoki pasażerskie albo poszerzy już 
istniejące – a zatem przyciągnie na kolej nowych pasażerów. Ostateczna ocena czy nowa usługa 
będzie primarily abstractive, czy też not primarily abstractive leży w gestii regulatora, a stosowany 
przez niego test („Not Primarily Abstractive Test”) jest restrykcyjny13. W efekcie udane nowe wej-
ścia na rynek (Grand Central Railway, Hull Trains) były do tej pory nieliczne i również ograniczały 
się do nisz ignorowanych przez incumbentów (tj. w tym przypadku franszyzobiorców)14.

W pozostałych wymienionych wyżej krajach sytuacja wygląda jednak inaczej. Przewoźnicy 
open-accessowi pojawili się tam nie w niszach rynkowych, lecz na trasach o podstawowym zna-
czeniu dla przedsiębiorstw zasiedziałych. Jak zauważają Z. Tomes i in., w Czechach, we Włoszech, 
a także w Austrii ma miejsce całkowicie nowy rodzaj konkurencji open-accesowej. Nowym graczom 
udało się bowiem z powodzeniem rzucić rękawicę incumbentom na kluczowych liniach kolejowych 
(Tomes, Kvizda, Nigrin i Seidenglanz, 2014). 

W przypadku Czech jest to zdecydowanie najważniejsza, będąca kręgosłupem komunikacyjnym 
kraju linia Praga-Ostrawa. Po tym, jak w roku 2010 dwie prywatne fi rmy (RegioJet i LEO Express) 
ogłosiły zainteresowanie dokonywaniem na niej przewozów pasażerskich, czeskie Ministerstwo 
Transportu wycofało się z subsydiowania usług publicznych na tej obsługiwanej przez przedsiębior-
stwo zasiedziałe České Dráhy trasie. RegioJet i LEO Express rozpoczęły przewozy odpowiednio 
w 2011 i 2012 roku. W efekcie doszło do wojny cenowej, skutkującej znacznym obniżeniem cen 
11 Łącznie w poprzedzającej dekadzie było dziesięć prób wejścia na rynek, pozostali operatorzy jednak nie przetrwali. zob. Preston (2010, s. 315). 
12 Przewozy tego operatora cechują się jednak dość niską częstotliwością (trzy pary pociągów na dobę).
13 Patrz taka ocena i jej uzasadnienie w: Temple (2015). 
14 S. Temple (2015) wręcz określa podejście ORR do kwestii przewozów open-accessowych jako niche market approach.
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biletów. Przykładowo przed wejściem na rynek RegioJet bilet ČD na trasie Praga-Ostrawa kosz-
tował 438 CZK (w jedną stronę), natomiast po wejściu na rynek operatora open-accessowego 
ČD obniżyło jego cenę do 295 CD – przy czym warto dodać, że RegioJet w odpowiedzi oskarżyło 
incumbenta o nieuczciwe praktyki cenowe (predatory pricing). Konkurencja doprowadziła również 
do podniesienia jakości świadczonych usług – m.in. ČD zmuszone zostały do zainwestowania 
w tabor lepszej jakości – i ich częstotliwości (Tomes, Kvizda, Nigrin i Seidenglanz, 2014).

Być może jeszcze bardziej interesujący jest przykład włoski, gdzie konkurencja dotyczy seg-
mentu przewozów pasażerskich dużej prędkości, a nowy operator Nuovo Transporto Viaggiatori 
(dalej: NTV) konkuruje z przewoźnikiem zasiedziałym Trenitalia. Nowe wejście na rynek miało tu 
miejsce w roku 2012. Początkowo NTV operował jedynie na linii Rzym-Mediolan, szybko jednak 
rozszerzył usługę na kilka innych miast (w pierwszej kolejności Turyn i Wenecję). A.S. Bergantino 
i in. zwracają uwagę na to, jak szybka była penetracja rynku przez nowego operatora. Już w roku 
2013 miał on w nim 25% udziału. Podkreślają oni jednak również, iż efektem nasilonej konkuren-
cji wewnątrzgałęziowej jest znacznie lepsza oferta kolei, która powoduje znaczące zmiany na jej 
korzyść w międzygałęziowym podziale rynku. Przed rozpoczęciem przewozów przez NTV kolej 
realizowała 36% procent przewozów na trasie Rzym – Mediolan, a linie lotnicze 51% (pozostałe 
13% przypadało na transport drogowy). W roku 2012, po wejściu nowego operatora kolejowego, 
udziały te wyniosły odpowiednio 68 i 26% (Bergantino, Capozza i Capurso,2015).

Z kolei w Austrii od roku 2011 na linii Wiedeń-Salzburg operuje challenger Westbahn, któ-
ry rywalizuje tu z przedsiębiorstwem zasiedziałym ÖBB. Jak wynika z danych przedstawionych 
przez „International Railway Journal”, bezpośrednia konkurencja przyczyniała się tu do co naj-
mniej okresowego wzrostu rynku. W roku 2013 obaj rywale odnotowali bowiem wzrost przewozów 
(Westbahn o 49,4%, ÖBB zaś o 7,4%) (Barrow, 2014).  

W roku 2015 operator open-accessowy pojawił się również w Szwecji. MTR Express, spółka 
zależna operatora transportowego MTR z Hongkongu, uruchomiła przewozy na linii Sztokholm-
Goeteborg, gdzie konkuruje o pasażera z incumbentem SJ (Barrow, 2015). 

III. Wnioski z dotychczasowych doświadczeń
Spektakularne „wyjście z niszy” przewoźników open-accessowych jest kwestią kilku ostatnich 

lat i na formułowanie pogłębionych wniosków jest jeszcze z pewnością za wcześnie. Część do-
tychczasowych doświadczeń zdaje się potwierdzać nadzieje zwolenników „prawdziwej”, a zatem 
bezpośredniej konkurencji na torach. Przede wszystkim w omawianych przypadkach konkuren-
cja nie ma jedynie charakteru cenowego, czego się obawiano. Nawet w Czechach, gdzie doszło 
do wojny cenowej, przewoźnicy rywalizowali również w oparciu o dyferencjację i jakość oferty 
(w tym taboru). Bardzo wyraźnie zjawisko to było widać w przypadku Włoch. W odróżnieniu od 
incumbenta (Trenitalii), nowy operator NTV nastawia się – tam gdzie jest to możliwe – na obsługę 
mniej eksponowanych dworców (np. w przypadku Rzymu nie Roma Termini, lecz Roma Tiburtina, 
w Turynie zaś – nie Porta Nuova, ale Porta Susa), obie fi rmy utrzymują jednak wysoką liczbę ofe-
rowanych połączeń i jakość obsługi klienta (Bergantino, Capozza i Capurso, 2015). W Niemczech 
operator NTX stara się różnicować w stosunku do Deutsche Bahn, z którym rywalizuje, nie tylko 
niższą ceną biletów, lecz także między innymi bardziej przestronnymi wagonami oraz szczególnie 
uprzejmym i pomocnym personelem pokładowym (Barrow, 2011). 
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Tam, gdzie konkurencja jest ożywiona, a więc we Włoszech i w Czechach, mamy niewątpliwie 
do czynienia z większym wykorzystaniem sieci kolejowej. Na linii Rzym-Mediolan w wyniku poja-
wienia się challengera nastąpił wzrost alokowanej przepustowości o 56% (Bergantino, Capozza 
i Capurso, 2015). W obu tych krajach, a także w Austrii, w wyniku bezpośredniej konkurencji udało 
się przyciągnąć na kolej dodatkowych pasażerów, co stanowi upragniony cel władzy publicznej 
w całej Europie. Jak się wydaje, to fakt zmiany międzygałęziowego podziału przewozów na ko-
rzyść kolei kosztem transportu lotniczego w wyniku wprowadzenia konkurencji na liniach dużej 
prędkości we Włoszech skłonił Hiszpanów do zapowiedzi otwarcia na konkurencję analogicznego 
rynku w ich kraju. Lepiej wykorzystywany jest też tabor. Przykładowo czeski LEO Express eks-
ploatuje swoje pociągi praktycznie bez żadnej rezerwy, a choć przejeżdżają one rocznie średnio 
pół miliona kilometrów, to przewoźnik ten twierdzi, że odwołuje średnio tylko jedno połączenie na 
6000 (Briginshaw, 2015)15.

Operatorzy open-accessowi upowszechniają też nowe praktyki w zakresie fi nansowania 
inwestycji oraz sprzedaży swych usług. Charakterystyczne jest wykorzystywanie przez nich fun-
duszy inwestycyjnych. Całkowicie oryginalna w skali branży jest idea biznesowa niemieckiego 
operatora Locomore (przewiduje on przewozy od jesieni 2016 roku), który znaczą część środ-
ków na rozpoczęcie działalności pozyskał poprzez crowdfunding. Z zakresie dystrybucji usług 
typowe jest stosowanie sprzedaży biletów on-line (czasem jako wyłącznej formy dystrybucji), co 
z powodzeniem imitują incumbenci – z korzyścią dla klientów16. Zresztą jak na razie to klient jest 
największym wygranym ekspansji takich graczy, jak RegioJet, LeO Express czy NTV: póki co 
jakość oferty rośnie, a cena spada. 

W ekspansji przewoźników open-accessowych widać też jednak pewne zagrożenia. Szczególnie 
wyraźnie dostrzec je można, analizując przykład Czech17. Pierwszy problem to ryzyko wojny 
cenowej. W Czechach doszło do niej między trzema konkurentami (dwóch nowych graczy i in-
cubment) – wszyscy prowadzili swoje operacje ze znaczną stratą, co groziło im bankructwem lub 
zawieszeniem zdolności operacyjnej, a w efekcie ryzykiem destabilizacji rynku. 

Kolejna kwestia związana jest z ryzykiem deterioracji części usług, które wcześniej wykony-
wane były w ramach obowiązku usługi publicznej, a po wprowadzeniu „nieregulowanej” rywalizacji 
open-accessowej okazały się nieatrakcyjne dla konkurentów. W przypadku czeskiej linii Praga-
Ostrawa liczba połączeń ogółem bardzo wzrosła. Doszło jednak do znaczącego zmniejszenia 
liczby „nieatrakcyjnych” usług nocnych, a presja konkurencji zmusiła incumbenta do koncentracji 
połączeń w godzinach szczytów komunikacyjnych i na głównych miastach, kosztem mniejszych 
miast i połączeń pozaszczytowych (Tomes, Kvizda, Nigrin i Seidenglanz, 2014). 

Istotnym problemem związanym z ekspansją operatorów open-accessowych może być 
utrudniona koordynacja oferowanych przez nich połączeń komercyjnych z usługami operato-
rów regionalnych, lokalnych i aglomeracyjnych. Zjawisko takie ujawniło się również w Czechach 
(Tomes, Kvizda, Nigrin i Seidenglanz, 2014). Można argumentować, iż wzrost kosztów koordynacji 
jest naturalną ceną, jaką płaci się za wprowadzenie konkurencji. Choć co do zasady argumen-
tacja taka jest słuszna, to nie ulega wątpliwości, że koszty te są niższe w przypadku konkurencji 

15 Kwestie dotyczące zagadnienia utrzymywania rezerwy taboru wyjaśnione są w przystępny sposób w: Zajfert (2013).
16 Jednak w przypadku niektórych operatorów decyzja ta była związana z odmową lub utrudnianiem dystrybucji biletów w kasach biletowych na dwor-
cach (Briginshaw, 2014). 
17 Zapewne również dlatego, że jest on najlepiej udokumentowany przez Z. Tomesa i in. (Tomes, Kvizda, Nigrin i Seidenglanz, 2014).
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„o rynek”. Kwestia koordynacji obejmuje również zagadnienie integracji taryfowej. Do zagadnienia 
tego podchodzi się bardzo rożnie. Przykładowo w Wielkiej Brytanii dba się o to, by mimo dużej 
liczby operatorów można było kupić bilet ważny między dwiema dowolnymi stacjami krajowej 
sieci (tzw. anywhere to anywhere ticket) (Temple, 2015), wymóg taki nie jest jednak oczywisty 
we wszystkich krajach UE. 

Powyższe negatywne sygnały powodują, że przeciwnicy, ale również część zwolenników 
liberalizacji pasażerskich rynków kolejowych patrzy na ekspansję przewoźników open-accesso-
wych z pewną obawą. Trudno jednak jeszcze moim zdaniem wyrokować na ile – by nawiązać 
do cytowanego na wstępie F.A. Hayeka – sygnały te „krzyżują zamiary” i „nie spełniają pewnych 
oczekiwań” Komisji Europejskiej odnośnie do jej koncepcji otwierania krajowych rynków pasażer-
skich przewozów kolejowych w Unii Europejskiej. Jak wiadomo, koncepcja ta zakłada równoległe 
stosowanie konkurencji o rynek – tam, gdzie usługa musi mieć charakter publiczny i potrzebne są 
subsydia – i konkurencji na rynku – tam gdzie usługa może mieć charakter komercyjny, a subsydia 
nie są wymagane. Jak słusznie zauważa S. Temple (2015),, podejście to zakłada, że zdefi niowanie 
i wyodrębnienie obu przypadków jest łatwe. Tymczasem tak być nie musi. W mojej opinii problem 
operacjonalizacji obu przypadków jest jednym z zasadniczych wyzwań regulacyjnych związanych 
z transportem kolejowym. W tle znajdują się podstawowe i powracające problemy i hasła, takie jak 
ograniczanie się do obsługi najbardziej lukratywnych rynków („spijanie śmietanki”), zachowania 
strategiczne, koordynacja i stabilność systemu i in. W świetle przestawionych wyżej przykładów 
nie możemy na ten temat jednak zbyt dużo powiedzieć. W najlepiej udokumentowanych i naj-
bardziej instruktywnych przypadkach włoskim i czeskim kwestia zasięgu usługi komercyjnej nie 
budziła żadnych kontrowersji. Musimy zatem poczekać na więcej materiału badawczego. A wiele 
wskazuje na to, że wkrótce będzie go znacznie więcej: kolejni operatorzy open-accessowi szykują 
się do wejścia na rynki w Europie. 
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Dostęp do rynku przewozów lotniczych 
jako przedmiot międzynarodowej regulacji prawnej
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Streszczenie
Niniejszy artykuł wskazuje na obowiązujące w przewozie lotniczym ograniczenia w dostępie do 
rynku wynikające przede wszystkim z umów bilateralnych. Te bariery w dostępie do rynku z jed-
nej strony ograniczają konkurencję, bo dopuszczają jedynie ograniczoną konkurencję ze strony 
przewoźników lotniczych, z drugiej zaś – dają przyzwolenie na zawieranie porozumień, które nie 
zawsze zgodne są z zasadami prawa konkurencji. Autor analizuje poszczególne restrykcje, z po-
działem na ograniczenia występujące w międynarodowej regularnej i nieregularnej służbie po-
wietrznej i wskazuje na brak kompromisu w ekonomicznej regulacji rynku, który mógłby zapewnić 
liberalizację przewozów lotniczych w ujęciu globalnym. Jako przykład skutecznie przeprowadzonej 
regulacji wskazuje na liberalizację przewozów lotniczych wewnątrz UE. 

Słowa kluczowe: dostęp do rynku przewozów lotniczych; taryfy; liberalizacji; zdolność przewo-
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I. Tło prawno-międzynarodowe
W międzynarodowym przewozie lotniczym nie istnieje powszechnie uznana wolność że-

glugi powietrznej oraz wykonywania usług przewozów lotniczych. Dostęp do rynku przewozów 
lotniczych podlega ograniczeniom defi niowanym na trzech płaszczyznach: krajowej, bilateralnej 
i multilateralnej. 

Ramy prawne wykonywania przewozów lotniczych określiła Konwencja o międzynarodo-
wym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnie 1944 r.1. Chociaż nie reguluje ona 
stricte ekonomicznych aspektów związanych z wykonywaniem przewozów lotniczych, a przed-
miot działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (dalej: ICAO) powołanej 
na podstawie tej konwencji odnosi się wyłącznie do rozwijania zasad i techniki międzynarodowej 
żeglugi powietrznej oraz popierania planowania i rozwoju międzynarodowego przewozu lotniczego 
(art. 44), można w niej odnaleźć pojedyncze artykuły określające generalne zasady wykonywania 
przewozów lotniczych. Podjęte podczas konferencji chicagowskiej próby liberalizacji usług prze-
wozów lotniczych skończyły się fi askiem, a podpisane dwa układy dotyczące wykonywania regu-
larnej międzynarodowej służby powietrznej nie wpłynęły praktycznie na uelastycznienie państw 
w zakresie przyznawania praw przewozowych. Do najważniejszych artykułów odnoszących się 
do ekonomicznej regulacji przewozów lotniczych zaliczyć należy artykuły 5 i 6 oraz 7 konwencji 
chicagowskiej. Artykuł 5 reguluje prawo nieregularnego przelotu i stanowi, że statki powietrzne 
używane w nieregularnej służbie powietrznej korzystają z prawa przelotu i lądowania w celach nie-
handlowych bez konieczności posiadania uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem przestrzegania 
postanowień konwencji i z zastrzeżeniem prawa państwa, nad terytorium którego przelatują, do 
żądania lądowania. Z kolei artykuł 6 konwencji odnosi się do regularnej międzynarodowej służby 
powietrznej i uzależnia jej wykonywanie od posiadania specjalnego zezwolenia lub innego upo-
ważnienia państwa, do którego przewóz jest wykonywany. Wreszcie, artykuł 7 konwencji zdaniem 
niektórych autorów ustanawiający zakaz wykonywania kabotażu, w praktyce sprowadza się do 
obowiązku zapewnienia przez państwa równych zasad w zakresie wyrażania zgody na kabotaż, 
czyli przewóz wykonywany w obrębie jednego państwa. 

Restryktywne podejście w zakresie wykonywania międzynarodowej służby powietrznej – 
uzależnione wyłącznie od konieczności posiadania specjalnego zezwolenia, miało być zmienione 
w efekcie przyjęcia podczas konferencji chicagowskiej dwóch układów:
1) Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, zwanego również układem o dwóch 

wolnościach2;
2) Układu o międzynarodowym transporcie lotniczym, zwanym potocznie układem o wolnoś-

ciach handlowych3.
Układ o dwóch wolnościach lotniczych pokrywa się w zasadzie z uprawnieniami przyznanymi 

w odniesieniu do nieregularnego przewozu na podstawie art. 5 konwencji, tyle tylko że odnosi się 
do międzynarodowej regularnej służby powietrznej. Nie przyznaje więc on żadnych praw han-
dlowych związanych z wykonywaniem przewozu lotniczego, a mimo to nie został przyjęty przez 
wszystkie państwa będące stronami konwencji chicagowskiej. Ze 191 państw będących członkami 

1 Dz.U. z dnia 26 czerwca 1959 r. 
2 Dz.U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, ICAO Doc 7300.
3 ICAO Doc 9587.
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ICAO układ przyjęty został przez 130 państw. Co istotne, układ nie został przyjęty przez państwa 
o największych terytoriach (Brazylię, Chiny, Rosję i Kanadę). Jednak zdecydowanie mniejszym 
poparciem cieszy się Układ o międzynarodowym transporcie lotniczym, który przyjęty został 
przez zaledwie 11 państw, pośród których brakuje tych dominujących na rynku międzynarodo-
wych przewozów lotniczych. Tak słabe zainteresowanie ze strony państw w zakresie przyzna-
wania handlowych praw przewozowych zdaje się potwierdzać powszechną niechęć państw do 
globalnej regulacji ekonomicznych aspektów związanych z wykonywaniem praw przewozowych. 
Zresztą, zdaniem niektórych, ścierające się poglądy co do ekonomicznej regulacji rynku na pew-
no uniemożliwiają budowanie konkurencyjnego rynku przewozów lotniczych w sensie zwyczajo-
wym, tj. pozbawionym regulacji prawnej (Straszheim, 1969). Postulowana, m.in. przez Cavesa, 
wolna konkurencja w transporcie lotniczym pozostaje nadal pieśnią przyszłości (Caves, 1962). 
To, czego nie udało się osiągnąć na płaszczyźnie multilateralnej regulowane jest na poziomie 
umów bilateralnych, które najczęściej przyznają prawa przewozowe w oparciu o zasadę wzajem-
ności. Co ważne defi niują one ograniczenia dotyczące dostępu do rynku przewozów lotniczych 
i w tym znaczeniu stanowią główne źródło ograniczeń nie zawsze odpowiadające regułom prawa 
antymonopolowego. 

System chicagowsko-bilateralny bazujący na kompromisie wypracowanym przez państwa 
po nieudolnych próbach liberalizacji globalnego rynku przewozów lotniczych określił kryteria do-
stępu do rynku, które w sposób kompleksowy ujęte zostały w dokumencie ICAO zatytułowanym 
Manual on the Regulation of International Air Transport4. W dokumencie tym zdefi niowano pod-
stawowe prawa dostępu do rynku (basic market access rights), które oznaczają warunkowe lub 
ograniczone prawa wykonywania przewozów lotniczych (przywileje) przyznawane przez państwa 
zainteresowane międzynarodową regularną służbą powietrzną do wykorzystania przez przewoź-
ników lotniczych pochodzących z tych państw. Podstawowe prawa dostępu do rynku stanowią 
przedmiot bilateralnych umów lotniczych i w praktyce zmierzają do podziału rynku pomiędzy 
kwalifi kującymi się przewoźnikami lotniczymi. Ograniczenia w dostępie do rynku spowodowane 
są wieloma czynnikami, które w praktyce sprowadzają się do:
1) zapewnienia równowagi w zakresie przyznawanych praw (zasada wzajemności)5;
2) ochrony przewoźników narodowych przed ekspansją ze strony przewoźników zagranicznych;
3) eliminowania wątpliwości związanych z wykonywaniem tych praw;
4) promowania niektórych segmentów rynkowych (miast lub rejonów).

Obok podstawowych praw dostępu do rynku wyróżniane są również prawa pomocnicze 
(ancillary rights) odnoszące się w praktyce do działalności przewoźników lotniczych. Mogą one 
dotyczyć różnych uzgodnień i określają sposób prowadzenia działalności przez przewoźników 
lotniczych w państwie przyznającym prawa przewozowe, np. w zakresie sprzedaży usług prze-
wozów lotniczych, działalności marketingowej czy też wykonywania usług przez przewoźników 
na potrzeby własne (tzw. selfhandling). 

4 ICAO Doc 9626.
5 Ogólną zasadą przestrzeganą przez państwa, zwłaszcza w międzynarodowych umowach lotniczych, jest przyznanie jednakowych praw i obowiązków 
dla stron umowy. Jednak nie zawsze ta formuła wzajemności będzie miała jednakowe skutki dla stron umowy. Mogą jednak powstać problemy polegające 
na określeniu tych samych umownych linii lotniczych dla przewoźników lotniczych. Niektóre państwa, zwłaszcza USA, kwestionowały postulat tzw. 
wizualnej wzajemności oparty na przyznawaniu równej liczby obsługiwanych połączeń i opowiadały się za koniecznością zapewnienia równej wartości 
wymienianych praw. Zob. również Żylicz (1995, s. 41).
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W nomenklaturze lotniczej mówi się również o prawach twardych (hard rights) i prawach mięk-
kich (soft rights), które łącznie najczęściej stanowią przedmiot regulacji umów lotniczych. Próby 
liberalizacji usług przewozów lotniczych poczynione podczas Rundy Urugwajskiej GATT wyłączyły 
prawa twarde ze struktur GATS, a państwa zgodziły się na odstępstwa wyłącznie w odniesieniu 
do praw miękkich, które zawarte zostały w załączniku dotyczącym usług transportu lotniczego6. 
Znalazły się w nim:
1) usługi naprawy i obsługi technicznej statków powietrznych;
2) usługi sprzedaży i marketingu transportu lotniczego;
3) usługi skomputeryzowanych systemów rezerwacji (CRS).

W załączniku wyraźnie zastrzeżono, że GATS nie stosuje się do działań związanych z pra-
wami przewozowymi (traffi c rights) oraz usług bezpośrednio odnoszących się do wykonywania 
praw przewozowych, określanych jako hard rights, z wyłączeniem tych wskazanych powyżej, które 
wchodzą w zakres soft rights7. Można zatem uznać, że prawa pomocnicze wchodzą w zakres 
praw miękkich, których wykonywanie zależne jest od przyznanych praw przewozowych (hard 
traffi c rights), a których przedmiot ustalany jest w trybie uzgodnień pomiędzy państwami zainte-
resowanymi w ustanowieniu międzynarodowej regularnej służby powietrznej w rozumieniu art. 6 
konwencji chicagowskiej8. 

II. Pojęcie międzynarodowej regularnej służby powietrznej 
i przewozów nieregularnych

Kluczowym dla dalszych rozważań poczynionych w niniejszej publikacji jest wyjaśnienie 
pojęć „międzynarodowej regularnej służby powietrznej” oraz „przewozu nieregularnego”, zwłasz-
cza w kontekście zastosowania różnych rozwiązań prawnych związanych z wykonywaniem praw 
przewozowych. Wskazać przy tym należy, że społeczność międzynarodowa bardziej restryktywne 
podejście zastosowała w odniesieniu do regularnej międzynarodowej służby powietrznej, której 
wykonywanie uzależnione zostało od posiadania specjalnego zezwolenia9. Konwencja chica-
gowska posługuje się w artykule 96 pojęciem „służby powietrznej”, za którą przyjmuje się każdą 
regularną służbę powietrzną wykonywaną przez statki powietrzne w celu publicznego przewozu 
pasażerów, poczty lub towarów. Konwencja nie rozstrzyga jednak, co należy rozumieć przez po-
jęcie „regularnej międzynarodowej służby powietrznej”. Problem ten rozstrzygnięty został w re-
zolucji Zgromadzenia ICAO A2-18, w której przyjęto legalną defi nicję tego pojęcia. Zgodnie z tą 
rezolucją za „międzynarodową służbę powietrzną” uznaje się serię lotów, w odniesieniu do których 
spełnione zostały następujące warunki:

6 Dz.U. z 1998 r. Nr 195, poz. 34.
7 W załączniku zastrzeżono, że stosuje się go do środków wpływających na usługi transportu lotniczego, zarówno rozkładowego, jak i przewozu nie-
regularnego. Nie stosuje się go natomiast do środków oddziaływujących na prawa ruchu lotniczego albo usługi bezpośrednio związane z wykonywaniem 
praw ruchu lotniczego, poza wskazanymi w ust. 3 załącznika. „Prawa ruchu lotniczego” błędnie przetłumaczone, bo chodzi o prawa przewozowe (traffi c 
rights) zdefi niowane zostały jako prawo do rozkładowego i nierozkładowego świadczenia usług w zakresie operacji odpłatnego przewozu pasażerów, 
ładunków oraz poczty albo prawo do wynajęcia samolotu z lub do, w lub nad terytorium członka układu, wraz z obsługiwanymi miejscami, trasami op-
erowania, rodzajem ruchu, dostarczoną pojemnością, opłatami i ich warunkami oraz kryteriami określania linii lotniczych, łącznie z takimi, jak liczba, 
własność i kontrola. Podobnie „sprzedaż i marketing usług transportu lotniczego” nie obejmuje polityki cenowej w zakresie usług transportu lotniczego 
ani też stosownych warunków.
8 Wg opinii B. Chenga (1962, s. 327) do praw pomocniczych można zaliczyć również prawa odnoszące się do niedyskryminacyjnego stosowania 
przepisów krajowych. 
9 Podobnie uważa Żylicz, zdaniem którego jeśli są wprowadzane jakieś ograniczenia w odniesieniu do służb nieregularnych, to zmierzają one do 
ochrony interesów służb regularnych, które powinny być eksploatowane niezależnie od okresów fl uktuacji ruchu. Nie mogą być one jednak, nawet jeśli 
są traktowane jako rodzaj służby publicznej, w przypadku nieopłacalności subsydiowane ze środków publicznych, chyba że pomoc udzielona zostanie 
zgodnie z prawem traktatowym.
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– przebiegają przez przestrzeń powietrzną więcej niż jednego państwa;
– wykonywane są statkami powietrznymi w celu przewożenia pasażerów, poczty lub towarów 

za wynagrodzeniem w sposób powszechnie dostępny;
– wykonywane są pomiędzy tymi samymi punktami zgodnie z opublikowanym rozkładem albo 

z regularnością lub częstotliwością wskazującą na ciągłość.
Wszystkie inne loty niespełniające chociażby jednego z warunków defi nicji zaliczane są do 

służb powietrznych nieregularnych. Rozróżnienie pojęć lotów „regularnych” i „nieregularnych” 
może mieć kluczowe znaczenie w kontekście ograniczeń związanych z dostępem do rynku prze-
wozów lotniczych i często przysparza problemów, zwłaszcza gdy chodzi o serie lotów czartero-
wych10. Z tego też powodu, w doktrynie zaczęły pojawiać się postulaty odnośnie rewizji defi nicji 
regularnej międzynarodowej służby powietrznej pod kątem sposobu sprzedaży pojemności statku 
powietrznego11.

III. Regulacja międzynarodowej regularnej służby powietrznej
1. Podstawowe prawa dostępu do rynku 

Podstawowe prawa dostępu do rynku wyznaczają niejako granice zarobkowego wykonywa-
nia działalności przewozowej, defi niują kto i w jakim zakresie może świadczyć usługi przewozów 
lotniczych. Wskazać przy tym należy, że w większości obowiązujące umowy wielostronne i bila-
teralne odnoszą się w zasadzie do regularnych przewozów lotniczych, a przewóz nieregularny 
najczęściej regulowany jest na poziomie przepisów krajowych państwa, do którego wykonywany 
jest przewóz12. 

Do podstawowych praw dostępu do rynku zaliczyć należy:
• Prawa trasowe (route rights) – określają trasy i ewentualnie punkty, pomiędzy którymi wy-

konywana ma być międzynarodowa regularna służba powietrzna. Ograniczają się zatem do 
wyznaczenia kierunków i przebiegu tras. Niektóre umowy przewidują ogólne postanowienia 
dotyczące punktów położonych na terytorium państwa pochodzenia, natomiast punkty poło-
żone na terytorium państwa udzielającego zezwolenie najczęściej są ściśle określone.

• Prawa operacyjne (operational rights) – defi niujące sposoby korzystania z praw przewozo-
wych, a więc kto i jakim statkiem powietrznym może wykonywać przyznane prawa trasowe. 
Mogą one również określać prawo wykonywania wolności technicznych, łączenia tras lub 
wyboru różnych kombinacji punktów lądowania oraz sposoby współpracy w ramach eksplo-
atacji międzynarodowej, a także łączenia tras lub wyboru różnych kombinacji punktów lądo-
wania wykonywanego w celach handlowych lub też omijania niektórych punktów na trasie, 
dokonywania zamiany sprzętu na trasie. Do praw operacyjnych zalicza się:
1) określenie liczby przewoźników, których strony umowy bilateralnej wyznaczają do eks-

ploatacji uzgodnionych służb powietrznych; umowy bardziej restrykcyjne przewidują po 

10 Przykładowo można się odwołać do umowy o komunikacji lotniczej zawartej przez Polskę z Kanadą z roku 1976 r., na podstawie której Polskie Linie 
Lotnicze LOT uprawnione były do wykonywania przewozu regularnego pomiędzy Polską a Montrealem i z tego też względu rejsy do Toronto odbywały 
się w formule regularnych rejsów czarterowych na podstawie zezwoleń udzielanych przez władze kanadyjskie. Zob. również Szymajda (2003, s. 274).
11 Żylicz nie miesza pojęć lotów nieregularnych i lotów czarterowych. Dodatkowo wskazuje, że dla stosunków cywilno-prawnych podział ten nie ma 
większego znaczenia, poza oczywiście kwestiami związanymi z ubezpieczeniem czarteru. Zob. Żylicz (2011, s. 364) oraz Doganis (1973, s. 118). 
12 Na podstawie art. 144 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze przewoźnicy obcy zobowiązani są uzyskać zezwolenia na wykonywanie 
międzynarodowych lotów handlowych, z zastrzeżeniem przypadków, gdzie zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia przewidziane zostało wyraźnym 
postanowieniem umowy międzynarodowej.
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jednym przewoźniku każdej ze stron, podczas gdy w umowach otwartego nieba nie wy-
stępuje ograniczenie w postaci liczby przewoźników i obowiązuje zasada multidesygnacji; 
w umowach horyzontalnych zawieranych obecnie przez UE jeśli występują ograniczone 
prawa przewozowe, to przyznaje się je na ogół na zasadzie konkursu13;

2) defi niowanie swobody operacyjnej – określenie kierunków lotów, obsługiwanie wyzna-
czonych punktów w umowie w dowolnej lub ściśle określonej kolejności;

3) defi niowanie zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami – w odniesieniu do dzielenia 
linii (umowy code-share), określanie form eksploatacji (indywidualnej, konkurencyjnej 
i zbiorowej)14; do najczęściej przyjmowanych form eksploatacji w umowach dwustronnych 
należały eksploatacje pulowe polegające na tym, że przewoźnicy eksploatujący własne 
służby powietrzne na tych samych lub równoległych trasach zaliczali wpływy (całość lub 
ich część) na wspólny rachunek, dzieląc się nimi następnie wg wcześniej ustalonych za-
sad. Obecnie ta forma eksploatacji traktowana jest jako sprzeczna z realizowaną polityką 
popierania konkurencji i często zakazana na gruncie prawa antymonopolowego;

• Prawa przewozowe – obejmujące wyłącznie handlowe wolności lotnicze, tj.: od trzeciej wol-
ności wzwyż. Do wolności handlowych, zdefi niowanych na podstawie systemu bilateralno-
chicagowskiego, zalicza się: wolność trzecią – przywilej pozostawiania na terytorium państwa 
przyznającego prawa pasażerów i ładunku zabieranych z państwa przynależności przewoź-
nika lotniczego, wolność czwartą – prawo zabierania na terytorium państwa przyznającego 
prawa pasażerów i ładunek z przeznaczeniem na terytorium państwa przynależności statku 
powietrznego oraz wolność piątą – przywilej zabierania pasażerów i ładunku z przeznacze-
niem na terytorium państwa trzeciego oraz pozostawiania pasażerów i ładunku pochodzą-
cych z terytorium państwa trzeciego. Poza klasyfi kacją bilateralno-chicagowską wyróźnia się 
jeszcze następujące wolności lotnicze: wolność szóstą – oznaczającą przywilej wykonywania 
międzynarodowego przewozu lotniczego pasażerów i ładunku poprzez terytorium państwa 
przynależności statku powietrznego pomiędzy terytoriami dwóch inn ych państw, wolność 
siódmą – odnoszącą się do przewozu pasażerów i ładunku pomiędzy terytoriami dwóch 
różnych państw przez statek powietrzny przewoźnika z państwa trzeciego i bez lądowania 
na terytorium państwa przynależności przewoźnika, wolność ósmą – obejmującą przewóz 
pasażerów i ładunku pomiędzy punktami znajdującymi się na terytorium jednego państwa, 
jeśli odcinek ten wchodzi w zakres międzynarodowej służby powietrznej i wolność dziewiątą 
– obejmującą tzw. kabotaż samodzielny.

Wskazać przy tym należy, że wspomniane wcześniej układy chicagowskie ograniczają 
się do pięciu wolności lotniczych, podczas gdy aktualnie wyróżnia się aż dziewięć wolności 
lotniczych, z czego w zasadzie tylko cztery pierwsze stanowią przedmiot uzgodnień bila-
teralnych. Korzystanie z piątej wolności lotniczej wymaga bowiem zgody nie tylko państw, 

13 Polskie prawo lotnicze przewiduje w art. 191 ust. 7, że jeżeli o upoważnienie do wykonywania przewozów na tej samej trasie ubiega się dwóch lub 
więcej przewoźników lotniczych, to w przypadku ograniczonych praw przewozowych Prezes ULC udziela upoważnienia po przeprowadzeniu konkursu, 
w którym jako kryteria oceny przyjmuje się w szczególności zdolność do zapewnienia przez przewoźnika lotniczego właściwego poziomu usług i konkuren-
cyjnego poziomu opłat za przewozy oraz skutecznego konkurowania z przewoźnikami lotniczymi oraz wcześniej poniesione nakłady na rozwój połączenia 
będącego przedmiotem konkursu i dotychczas osiągane przez przewoźnika lotniczego wyniki ekonomiczne.
14 Eksploatacja indywidualna wykonywana jest w imieniu i na rachunek uprawnionego przewoźnika. Eksploatacja konkurencyjna lansowana w USA 
zakłada konieczność zapewnienia na każdej trasie conajmniej dwu służb powietrznych, działających na zasadzie konkurencji. Eksploatacja wspólna 
zakłada współpracę handlową pomiędzy przewoźnikami i odnosi się de facto do wspólnych organizacji eksploatacyjnych zdefi niowanych w art. 77 konwencji 
chicagowskiej, a na potrzeby niniejszych rozważań sprowadza się do określenia form prawnych współpracy pomiędzy desygnowanymi przewoźnikami.
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pomiędzy którymi wykonywany jest przewóz lotniczy, lecz także zgody państwa przynależ-
ności statku powietrznego. Podobnie rzecz ma się w przypadku szóstej i siódmej wolności 
lotniczych, które praktycznie stanowią kombinację trzech wolności handlowych przyznanych 
na podstawie układów chicagowskich. Wolności ósma i dziewiąta, chociaż powinny być udzie-
lane na podstawie zasad określonych w art. 7 konwencji chicagowskiej, tj. nie na zasadzie 
wyłączności, to przykład Unii Europejskiej pokazuje, że tolerowane jest przez społeczność 
międzynarodową przyznawanie praw kabotażu wyłącznie w odniesieniu do konkretnej grupy 
państw. Zakres terytorialny przywilejów ustanawianych dla międzynarodowych nieregularnych 
służb powietrznych jest ustalany przy zastosowaniu kryteriów i defi nicji międzynarodowych 
służb regularnych. Tam, gdzie obowiązują restryktywne umowy lotnicze nadal czyni się jed-
nak różnice w traktowaniu przewozów w zależności od rodzaju wolności lotniczej. I tak na 
ogół łatwiejsze jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie rejsów czarterowych w ramach 
trzeciej i czwartej wolności lotniczej, znacznie trudniej natomiast uzyskać zezwolenie w ra-
mach piątej i szóstej wolności lotniczej. 
Podstawowe prawa dostępu do rynku wyodrębnione na podstawie uzgodnień bilateralnych 

w zasadzie nie podlegają kontroli ze strony organów antymonopolowych i najczęściej mieszczą 
się w sferze kompetencji władz lotniczych odpowiedzialnych za utrzymanie zasady wzajemności 
w stosunkach międzynarodowych. 

2. Liczba i narodowość przewoźników lotniczych

Poza koniecznością zabezpieczenia podstawowych praw dostępu do rynku umowy bila-
teralne przewidują również konieczność wzajemnej akceptacji przewoźników desygnowanych. 
Podstawowym kryterium takiej akceptacji jest obowiązek posiadania przeważającej części włas-
ności i rzeczywistej kontroli nad przewoźnikiem lotniczym przez państwo będące stroną takiej 
umowy. Przewoźnicy z przeważającym kapitałem państwa niebędącego stroną takiej umowy 
nie są uprawnieni do wykonywania międzynarodowej regularnej służby powietrznej na trasach 
objętych zakresem umowy bilateralnej. Desygnacja przewoźnika lotniczego możliwa jest w zasa-
dzie wyłącznie przy spełnieniu łącznie obu kryteriów. Jeśli zatem przeważająca część własności 
takiego przedsiębiorstwa nie będzie w rękach państwa – strony umowy lub jego obywateli przy 
jednoczesnym spełnieniu przesłanki rzeczywistej kontroli nad takim przedsiębiorstwem – wów-
czas przewoźnik nie będzie uprawniony do wykonywania międzynarodowej regularnej służby 
powietrznej. I odwrotnie, jeśli państwo będzie właścicielem większości przedsiębiorstwa bez 
możliwości sprawowania skutecznej kontroli nad nim – to przewoźnik nie będzie uprawniony do 
wykonywania międzynarodowej regularnej służby powietrznej na podstawie umowy bilateralnej. 
Określenie przeważającej części przedsiębiorstwa nasuwa mniej problemów interpretacyjnych 
niż określenie skutecznej kontroli nad przedsiębiorstwem. W pierwszym przypadku decydu-
je w zasadzie struktura własnościowa przedsiębiorstwa, podczas gdy określenie skutecznej 
kontroli przedsiębiorstwa uzależnione może być od kilku czynników. Często zarząd przewoź-
nika decyduje o kwestiach strategii przewozowej, podczas gdy właściciel, o kwestiach stricte 
korporacyjnych związanych np. z restrukturyzacją. Większość z państw analizuje te kwestie 
w odniesieniu do konkretnych przypadków, wykorzystując ku temu obowiązujące regulacje 
krajowe. 
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Liberalizacja usług przewozów lotniczych zmieniła również podejście do kwestii struktury 
własnościowej przewoźników lotniczych, zwłaszcza w kontekście przewoźników posiadających 
koncesję przewoźnika unijnego. Potwierdzeniem tej zmiany są wyroki Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie umów „otwartego nieba”15, w których zakwestionował on obowiązujące klauzule na-
rodowościowe oraz desygnacyjne uniemożliwiające korzystanie z traktatowego prawa przed-
siębiorczości włącznie z prawem do niedyskryminacyjnego dostępu do rynku. Na podstawie 
zakwestionowanych przez Trybunał klauzul prawa przewozowe zastrzeżone były wyłącznie dla 
przewoźników państw – stron umów bilateralnych.

3. Zdolność przewozowa 

Zdolność przewozowa sprowadza się do określenia wielkości przewozów lotniczych jaką 
desygnowani przewoźnicy lotniczy są w stanie zaoferować przy istniejących ograniczeniach i na 
określonych warunkach. W zależności od przyjętego sposobu może być ona z góry określana 
(predetermination) lub też swobodnie określana przez zainteresowanych przewoźników (swobod-
ne oferowanie) z ewentualną jej weryfi kacją ze strony władz lotniczych państw zainteresowanych 
ustanowieniem międzynarodowej regularnej służby powietrznej (tzw. ograniczona regulacja typu 
bermudzkiego). Co ciekawe, zdolność przewozowa inaczej postrzegana jest przez przewoźników 
lotniczych i inaczej przez państwa, które z reguły wykraczają poza aspekt ekonomiczny. Przy okre-
ślaniu zdolności przewozowej państwa biorą pod uwagę przede wszystkim cele polityki krajowej 
(jak promocja handlu narodowego, turystyka i rozwój ekonomiczny) oraz ich odpowiedzialność 
za interes publiczny. W tym sensie ich zapotrzebowanie na zdolność przewozową może być 
wyższe od zdolności ekonomicznie uzasadnionej z punktu widzenia przewoźnika lotniczego. Na 
marginesie wskazać można, że polska władza lotnicza może odmówić udzielenia upoważnienia 
lub wyznaczenia ubiegającemu się o nie polskiemu przewoźnikowi lotniczemu albo je ograniczyć 
– w szczególności do oferowanej zdolności przewozowej, w następujących przypadkach, gdy:
• jest to konieczne ze względu na ograniczenia wynikające z umów lub prawa międzynarodowego;
• jest to uzasadnione w celu uniknięcia poważnego ograniczenia możliwości skutecznego 

konkurowania polskich przewoźników lotniczych z innymi przewoźnikami;
• jest to uzasadnione potrzebą umożliwienia opłacalności regularnych przewozów na trasie już 

obsługiwanej, na której nie ma potrzeby zwiększania oferowanej zdolności przewozowej;
• wykonywanie przewozów regularnych na danej trasie zostało już wcześniej powierzone in-

nemu przewoźnikowi lotniczemu na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej.
Niektóre bilateralne umowy lotnicze przewidują również obowiązek zawierania porozumień 

pomiędzy przewoźnikami w zakresie oferowanej zdolności przewozowej. Z punktu widzenia pra-
wa antymonopolowego jest to co do zasady praktyka zakazana, dotyczy bowiem porozumień 
zawieranych w zakresie podziału rynku pomiędzy bezpośrednimi konkurentami. 

Ponadto uzgodnienia bilateralne w zakresie zdolności przewozowej dotyczą międzynarodowej 
regularnej służby powietrznej, co może stanowić istotne ograniczenie z punktu widzenia przewoź-
ników desygnowanych. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. wzrosło znaczenie 
przewoźników oferujących nieregularny przewóz lotniczy, którzy niezwiązani ograniczeniami 
w zakresie oferowanej zdolności przewozowej stanowili poważną konkurencję dla regularnych 

15 C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 i C-476/98.
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przewozów lotniczych. Z uwagi na pojawiające się dysproporcje w zakresie oferowanej zdolności 
przewozowej z czasem zaczęto wprowadzać ograniczenia zdolności przewozowej w zakresie 
przewozu nieregularnego poprzez:
• ograniczanie liczby operacji i typu sprzętu w ujęciu rocznym lub sezonowym;
• ustalanie przewozu nieregularnego pomiędzy punktami nieobsługiwanymi przez międzyna-

rodową regularną służbę powietrzną;
• wprowadzanie stałych limitów procentowych, np. do 20% oferowania w regularnym przewozie 

lotniczym;
• ograniczanie wykonywania przewóz nieregularnych w określonych kategoriach (np. wyłącznie 

w odniesieniu do przewozów towarowych lub czarterowych). 
Zasady określania zdolności przewozowej stanowią jeden z podstawowych elementów re-

gulacji w dostępie do rynku przewozów lotniczych, uzupełniając wolności lotnicze i określając ich 
wartość ekonomiczną. W zależności od przyjętej metody określania zdolności przewozowej wpły-
wają na stopień restryktywności umów bilateralnych. Nadużywanie wolności oferowania zdolności 
przewozowej może prowadzić do zaburzenia konkurencji na rynku, zwłaszcza w odniesieniu do 
przewoźników mniejszych. Określone w umowie kryteria dotyczące oferowania zdolności przewo-
zowej zarówno mają znaczenie z punktu widzenia wykonywanych wolności lotniczych, jak i mogą 
wpływać na eksploatację umownych służb powietrznych w ramach przyznanych praw operacyj-
nych. Jeśli kryteria odnoszące się do zdolności przewozowej wyrażone zostały co do wielkości 
przewozów, to będziemy mieć do czynienia z ograniczonym dostępem do rynku, natomiast w tych 
umowach, gdzie rezygnuje się z ograniczania wielkości przewozów – konkurencyjność będzie 
wzrastać.

4. Regulacja taryf lotniczych

Taryfy lotnicze wymieniane są obok podstawowych praw dostępu do rynku oraz zdolności 
przewozowej jako jeden z trzech elementów mających kluczowe znaczenie w defi niowaniu kry-
teriów dostępu do rynku. Pojęcie taryfy lotniczej obejmuje:
• ceny usług przewozów lotniczych;
• opłaty dodatkowe za usługi dodatkowe oraz koszty związane ze sprzedażą; 
• a czasem również wynagrodzenie płacone agentom, spedytorom czy innym pośrednikom. 

Przed liberalizacją usług przewozów lotniczych ustalenia w zakresie taryf lotniczych za-
strzeżone były praktycznie dla IATA. Wynikało to z faktu, że większość przewoźników lotniczych 
świadczących przewozy regularne zrzeszona była w IATA. Niektóre umowy bilateralne przewidy-
wały również konieczność uzgodnień w tym przedmiocie pomiędzy samymi przewoźnikami. Na 
podstawie przyjętych sposobów zatwierdzania taryf lotniczych wyróżnia się:
• podwójne zatwierdzenie (double approval) – przez władze państw – strony umowy bilateralnej;
• zatwierdzenie przez państwo pochodzenia (country of origin) – zatwierdzenia dokonuje tylko 

państwo, w którym następuje rozpoczęcie przewozu;
• podwójną dezaprobatę (dual disapproval) – gdzie dla zapobieżenia wejścia taryfy w życie 

wymagana jest dezaprobata państw pomiędzy którymi wykonywany jest przewóz lotniczy;
• swobodę ustalania taryf – gdzie taryfy nie wymagają uzgodnień państwowych, a w niektórych 

przypadkach nie jest również wymagane zgłoszenie taryf dla celów informacyjnych.
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Regulacja taryf lotniczych poddana została powszechnej liberalizacji. Umowy bilateralne mogą 
przewidywać w tym zakresie określone obowiązki, np. informacyjne – zastrzeżone do kompetencji 
władz lotniczych (od których zależne jest uzyskanie zezwoleń eksploatacyjnych), ale coraz częściej 
odchodzi się od ingerowania w poziomy tych taryf, zwłaszcza gdy chodzi o porozumienia między 
przewoźnikami lotniczymi (wcześniej nakazane przez umowy bilateralne), zakazane w większości 
państw na gruncie prawa antymonopolowego. 

5. Stosowanie porozumień pomiędzy przewoźnikami lotniczymi

Niektóre umowy bilateralne przewidują obowiązek zawarcia porozumień pomiędzy przewoź-
nikami. Mogą one dotyczyć, jak wskazano już wcześniej, kwestii odnoszących się do uzgodnień 
taryfowych czy też zdolności przewozowej. Ponadto niektóre umowy przewidują również obowią-
zek konsultacji przewoźników w zakresie rozkładów lotów. Taki obowiązek przewiduje m.in. obo-
wiązująca umowa o komunikacji lotniczej zawarta z Turcją w 1967 r., na podstawie której przed 
przedłożeniem rozkładu lotów władzom lotniczym, przewoźnicy obu stron obowiązani są poro-
zumieć się w tym przedmiocie. 

Porozumienia nakazane na podstawie umów bilateralnych odnoszą się najczęściej do praw 
przewozowych (hard traffi c rights) i chociaż mogą wchodzić w zakres porozumień niedozwolonych 
na gruncie prawa antymonopolowego, to nie podlegają kontroli organów antymonopolowych. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku porozumień dozwolonych na podstawie umów bilate-
ralnych, w odniesieniu do których nie przewiduje się obowiązku zawarcia porozumienia, a jedynie 
uprawnienia w zakresie możliwości rozwoju współpracy handlowej pomiędzy przewoźnikami. 
Niektóre umowy wprost zakazują zawierania porozumień odnoszących się do określonych form 
współpracy pomiędzy przewoźnikami, np. ustanawiają zakaz porozumień typu code-share albo 
uzależniają ich zawarcie od wyrażenia zgody władz lotniczych obu państw. 

Tego typu porozumienia z jednej strony mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w do-
stępie do rynku, uzależniając uzyskanie określonych praw od konsensusu dwóch bezpośrednich 
konkurentów (przewoźników wyznaczonych przez państwa – strony umowy), z drugiej zaś – 
mogą stanowić narzędzie służące omijaniu restrykcji wynikających z umów dwustronnych, jak 
w przypadku umów franczyzy, w której to franczyzobiorca nie musi korzystać z praw przewozo-
wych, żeby rozpocząć sprzedaż przewozów pod fi rmą przewoźnika korzystającego z tych praw. 

W prawie międzynarodowym wyróżnia się również tzw. wspólne organizacje eksploatacyjne. 
Mogą one być tworzone przez państwa albo przez wyznaczonych przez te państwa przewoźników 
lotniczych. W przypadku takich przedsiębiorstw mamy do czynienia z jednym organizmem eko-
nomicznym. Nie są to jednak przedsięwzięcia realizowane często. Rozwój tych przedsiębiorstw 
napotyka bowiem na przeszkody natury prawno-międzynarodowej. Z jednej strony ograniczeniem 
są przeważające jeszcze w umowach bilateralnych klauzule narodowościowe, z drugiej natomiast 
– regulacje prawa antymonopolowego dotyczące kontroli koncentracji.

IV. Regulacja dostępu do rynku dla służb nieregularnych
Przewóz nieregularny w zasadzie nie jest przedmiotem umów bilateralnych, a kwestie dostępu 

do rynku usług przewozów lotniczych zastrzeżone zostały w nich dla międzynarodowej regularnej 
służby powietrznej. Niektóre umowy wprost stanowią, że nieregularny przewóz lotniczy wymaga 
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uzyskania stosownego zezwolenia. Artykuł 5 konwencji chicagowskiej ustanowił prawo przelo-
tu i lądowania w celach niehandlowych bez konieczności posiadania specjalnego zezwolenia. 
Zastrzeżono jedynie, że państwo może żądać, żeby statek powietrzny lądował na jego terytorium, 
a w przypadku przelatywania przez rejony niedostępne lub pozbawione ułatwień właściwych 
dla żeglugi powietrznej – ażeby trzymał sie ustalonych tras lub uzyskiwał specjalne zezwolenie. 
Umowy wielostronne zawarte w przedmiocie przewozu nieregularnego nie mają większego zna-
czenia z punktu widzenia liberalizacji usług przewozów lotniczych, bo dotyczą ograniczonej liczby 
państw. Układ paryski z 1961 r. podpisany został przez 21 państw zrzeszonych w Europejskiej 
Konferencji Lotnictwa Cywilnego i wątpliwości budzi przede wszystkim jego znaczenie w stosun-
kach pomiędzy państwami członkowskimi UE. Reguluje on kwestie wymiany praw przewozowych 
w następujących przypadkach:
a) lotów wykonywanych w celach humanitarnych lub innych okolicznościach nadzwyczajnych;
b) lotów o charakterze przypadkowym, np. taksówek powietrznych na zamówienie;
c) lotów, w których cała pojemność statku powietrznego wynajęta jest przez jedną osobę dla 

przewozu realizowanego na jej rzecz;
d) lotów pojedynczych, przy których żaden operator nie dokonuje między tymi samymi punktami 

miesięcznie więcej niż jeden lot;
e) przewozu towarów, do którego wykorzystywana jest cała pojemność statku powietrznego;
f) przewozu pasażerów między rejonami, które nie mają odpowiednich bezpośrednich połączeń 

przy wykorzystaniu regularnej służby międzynarodowej.
Podobnie rzecz się ma w przypadku umowy wielostronnej dotyczącej wymiany praw handlo-

wych w nieregularnej międzynarodowej służbie powietrznej przez Stowarzyszenie Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (dalej: ASEAN) podpisanej w 1971 r. w Manili. Przewiduje ona wymianę 
praw handlowych w odniesieniu do następujących:
a) lotów wykonywanych w celach humanitarnych;
b) lotów okazjonalnych, w których operator przewozi nie więcej niż 8 pasażerów, a pojemność 

statku powietrznego nie jest przeznaczona do sprzedaży publicznej i wykorzystywana jest 
wyłącznie przez czarterującego;

c) lotów, w których przewożonych jest maksymalnie 40 pasażerów lub nie więcej niż 2 tony 
towarów, a pojemność statku powietrznego wynajęta jest przez jedną osobę (fi zyczną, 
przedsiębiorstwo lub instytucję) dla przewozu jej pracowników lub towarów i nie podlega 
odsprzedaży;

d) lotów statków powietrznych, w których pojemność przeznaczona jest wyłącznie do przewozu 
towarów, a maksymalna waga przewożonego towaru w jednym locie nie może przekroczyć 
4 ton.
Przewozy handlowe nieuregulowane postanowieniami układu paryskiego i ASEAN wyko-

nywane są najczęściej na podstawie zezwoleń udzielanych przez państwo, do którego wyko-
nywany jest przewóz, ewentualnie na warunkach ustanowionych w przepisach krajowych tego 
państwa.

Opłaty za przewozy nieregularne wyłączone są na ogół z reżymu umów bilateralnych, a ich 
reglamentacja w praktyce uzależniona jest od przepisów państwa udzielającego zezwolenia. 
W umowach zliberalizowanych są one coraz częściej poddawane tym samym zasadom co 
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taryfy w międzynarodowej regularnej służbie powietrznej i podlegają kontroli ze strony organów 
antymonopolowych. 

Niektóre państwa wprowadzają również ograniczenia w zakresie warunków sprzedaży miejsc 
w przewozach czarterowych, zastrzegając udostępnianie pojemności przewozowej na wyłączny 
użytek czarterującego, tj. z wyłączeniem publicznej sprzedaży pojemności niezakontraktowanej. 

Niestety wskazane powyżej regulacje odnoszące się do nieregularnej międzynarodowej 
służby powietrznej nie mają większego znaczenia, gdy chodzi o liberalizację w ujęciu globalnym. 
Niektórzy autorzy, jak np. Doganis, wskazują na potrzebę szerszej regulacji międzynarodowych 
przewozów nieregularnych, co mogłoby przyczynić się do wzrostu konkurencji ze strony prze-
woźników czarterowych (Doganis, 1973, s. 109)16. 

V. Dostęp do rynku przewozów lotniczych 
na podstawie przepisów unijnych 

(podział na rynek przewozów wewnątrzunijnych i pozaunijny)
Wskazane powyżej ograniczenia odnoszące się do przewozów lotniczych zostały w dużej 

mierze zniesione za sprawą liberalizacji lotnictwa, zwłaszcza gdy chodzi o wykonywanie przewo-
zów wewnątrzunijnych. Pierwszy pakiet liberalizacyjny obejmował cztery rozporządzenia, w tym 
rozporządzenie 3975/87 w sprawie zasad stosowania prawa konkurencji w transporcie lotniczym 
pomiędzy portami lotniczymi Wspólnoty17 oraz rozporządzenie 3976/87 w sprawie stosowania 
wyłączeń do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotnicze-
go18. Na tym etapie liberalizacji dopuszczone były jeszcze porozumienia dotyczące taryf lotniczych 
oraz ograniczenia w zakresie podziału oferowanej zdolności przewozowej. W drugim pakiecie 
liberalizacyjnym na podstawie rozporządzenia nr 2342/9019 wprowadzono większą elastyczność 
i uproszczenie w procedurze ustalania i zatwierdzania taryf lotniczych poprzez m.in. zmianę zasa-
dy podwójnego zatwierdzania taryf. W tym samym pakiecie znalazło się również rozporządzenie 
nr 2343/9020 wprowadzające wolność wykonywania przewozów lotniczych przez przewoźników 
wspólnotowych pomiędzy wszystkimi portami lotniczymi krajów członkowskich. I wreszcie trze-
ci pakiet liberalizacyjny, w ramach którego wydane zostały trzy nowe rozporządzenia w 1992 r. 
funkcjonuje do dzisiaj pod postacią rozporządzenia 1008/2008. 

Rozporządzenie 1008/2008 ustanawia zasady wykonywania przewozów lotniczych wewnątrz 
UE i dotyczy zarówno regularnej międzynarodowej służby powietrznej, jak i przewozów nieregular-
nych21. Rozporządzenie ustanowiło również swobodę ustalania taryf lotniczych i zniosło wszelkie 
ograniczenia taryfowe, w tym również te – odnoszące się do połączeń z państwami trzecimi, które 
wynikały z dwustronnych umów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi. Na podstawie 
tego rozporządzenia zniesione zostały praktycznie wszystkie ograniczenia w dostępie do rynku 
przewozów lotniczych wynikające z dwustronnych umów lotniczych zawartych pomiędzy pań-
stwami członkowskimi. Przewoźnicy posiadający koncesję udzieloną przez państwo członkowskie 
16 Wskazuje on m.in. na potrzebę uregulowania w umowach bilateralnych kwestii dotyczących zdolności przewozowej na trasach obsługiwanych przez 
przewoźników regularnych i swobodę w zakresie ustalania taryf lotniczych.
17 Dz.U. L 374 z 31.12.1987 r., s. 1–8.
18 Dz.U. L 374 z 31.12.1987 r., s. 9–11.
19 Dz.U. L 217 z 11.8.1990 r., s. 1–7.
20 Dz.U. L 217 z 11.8.1990 r., s. 8–14.
21 Dz.U. L 293 z 31.10.2008 r., s. 3–20.
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UE upoważnieni zostali do wykonywania wewnątrzwspólnotowych przewozów lotniczych bez 
konieczności posiadania jakichkolwiek specjalnych zezwoleń lub upoważnień. Wskazać przy tym 
należy, że status przewoźnika unijnego dotyczy tylko tych przedsiębiorców, których co najmniej 
50% udziałów znajduje się w rękach państwa członkowskiego lub obywateli państwa członkow-
skiego, którzy zachowują przy tym skuteczną kontrolę nad przedsiębiorstwem. Ograniczenie 
sprowadzające się do przyznania praw przewozowych wewnątrz UE wyłącznie przewoźnikom 
unijnym zdaje się być sprzecznym z postanowieniami artykułu 7 konwencji chicagowskiej, który 
zobowiązuje państwa będące stronami konwencji do niezawierania porozumień przyznających 
specjalnie innemu państwu lub przewoźnikowi lotniczemu innego państwa przywilejów na zasadzie 
wyłączności oraz do nieprzyjmowania tego rodzaju wyłącznych przywilejów od innego państwa.

Rozporządzenie utrzymało jednak ograniczenia wynikające z wykonywania praw operacyjnych 
przez przewoźników unijnych. Umowy leasingu bez załogi, której stroną jest unijny przewoźnik 
lub umowa leasingu z załogą, na podstawie której przewoźnik unijny jest leasingobiorcą statku 
powietrznego z  załogą wymagają zgody władzy lotniczej państwa członkowskiego, w którym za-
rejestrowany jest przewoźnik lotniczy. Ponadto zgoda na wynajem przez przewoźnika lotniczego 
statku powietrznego z załogą, zarejestrowanego w państwie trzecim udzielana jest pod pewnymi 
warunkami:
1) przewoźnik wspólnotowy musi wykazać właściwemu organowi, że wszystkie normy bez-

pieczeństwa odpowiadające normom nałożonym przez prawo unijne lub krajowe, zostały 
spełnione;

2) przewoźnik unijny musi uzasadnić leasing wyjątkowymi potrzebami – w takim przypadku 
zgoda może zostać udzielona na okres nieprzekraczający siedmiu miesięcy i ewentualnie 
przedłużona jednokrotnie na kolejny okres nieprzekraczający siedmiu miesięcy lub 

3) przewoźnik unijny wykaże, że leasing jest konieczny dla zaspokojenia sezonowego zapo-
trzebowania w zakresie pojemności, którego nie można racjonalnie zaspokoić przez leasing 
statków powietrznych zarejestrowanych w UE (w tym przypadku zgodę można przedłużyć);

4) przewoźnik unijny wykaże, że leasing jest konieczny w celu pokonania trudności operacyj-
nych, a leasing statków powietrznych zarejestrowanych w UE nie jest możliwy ani racjonalny 
(zgoda w takim przypadku udzielana jest na czas niezbędny). 
Rozporządzenie wprowadziło również ograniczenie, gdy chodzi o świadczenie obowiązku 

użyteczności publicznej, który zawężony został wyłącznie w odniesieniu do przewoźników unij-
nych. Przewoźnicy spoza UE nie zostali dopuszczeni do operowania na zasadzie obowiązku 
użyteczności publicznej na trasach wewnątrzunijnych.

Rozporządzenie nr 1008/2008 nie czyni rozróżnienia pomiedzy międzynarodową regularną 
służną powietrzną a służbą nieregularną. I chociaż zdawać by się mogło, że dotyczy ono wyłącz-
nie przewozów lotniczych realizowanych na terytorium UE, to Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 
w sprawie International Jet Management orzekł, że pojęcie „lotu albo serii lotów” zawarte w de-
fi nicji „przewozu lotniczego” obejmuje również loty obsługujące trasy między państwem trzecim 
a państwem członkowskim22 i tym samym przewozy nieregularne wykonywane pomiędzy pań-
stwem członkowskim i państwem trzecim powinny być realizowane bez konieczności żądania od 
przewoźnika posiadającego koncesję przewoźnika lotniczego zezwolenia na wlot do przestrzeni 

22 Wyr. Trybunału z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie C-628/11.
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powietrznej innego państwa członkowskiego, jeśli takie zezwolenie nie jest wymagane od prze-
woźników państwa do którego wykonywany jest lot. 

Na podstawie rozporządzenia 1008/2008 zniesione zostały ograniczenia taryfowe, w tym 
również te, które odnosiły się do połączeń z państwami trzecimi, wynikające z dwustronnych 
umów pomiędzy państwami członkowskimi.Wprowadzone zostały wspólne zasady dotyczące 
oferowania i publikowania taryf lotniczych. Zgodnie z art. 23 publicznie dostępne taryfy lotnicze 
i stawki lotnicze muszą zawierać obowiązujące warunki przewozów lotniczych wykonywanych 
z portu lotniczego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego. Cena ostateczna 
powinna być wskazywana zawsze (od momentu, gdy taryfy lotnicze zostają opublikowane w ja-
kiejkolwiek formie, nawet przed rozpoczęciem procesu rezerwacji, w tym w odniesieniu do taryf 
oferowanych dla kilku przewozów lotniczych)23 i powinna zawierać obowiązujące taryfy lotnicze 
i stawki lotnicze, a także podatki, dopłaty, opłaty i należności, które są do przewidzenia w trakcie 
publikacji i konieczne do uiszczenia.

Liberalizacja przewozów lotniczych w dużej mierze przyczyniła się do zmiany podejścia w re-
gulowaniu zagadnień związanych z wykonywaniem praw przewozowych. Co istotne, UE udało się 
wypracować kompromis w odniesieniu do tych praw przewozowych, które dotychczas regulowane 
były wyłącznie na podstawie umów bilateralnych. 

Zdecydowanie trudniej sytuacja wygląda w stosunkach z państwami trzecimi. Po wyrokach 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawach umów otwartego, na podstawie Rozporządzenia 847/2004 
Komisja otrzymała mandat do negocjowania umów lotniczych24. Mandat objął również kwestie 
dotychczas zastrzeżone do kompetencji państw członkowskich, a mianowicie prawa przewozo-
we. Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku, gdy przedmiot umowy objęty jest częściowo 
kompetencją UE, a częściowo kompetencją poszczególnych państw członkowskich, UE i pań-
stwo członkowskie powinny ze sobą ściśle współpracować zarówno w procesie negocjacji, jak 
i w procesie zawierania umów i przyjętych zobowiązań międzynarodowych. Komisja przyjęła dwa 
sposoby w zakresie zmiany bilateralnych umów lotniczych, których stronami są państwa człon-
kowskie. Pierwszy zakłada dostosowanie obowiązujących umów do prawa UE w zasadzie tylko 
po uprzedniej notyfi kacji KE, gdzie państwo członkowskie prowadzi samo negocjacje z państwem 
trzecim i drugi, w którym to przypadku Komisja zawiera w imieniu wszystkich państw członkowskich 
tzw. umowy horyzontalne z państwami trzecimi – dotyczące aspektów lotniczych (zob. również 
Kunert-Diallo, 2015). W przypadku umów horyzontalnych przewoźnicy z państw członkowskich 
korzystają z przyznanych praw przewozowych na zasadach niedyskryminacyjnych. Jeśli państwo 
członkowskie prowadzi samodzielnie negocjacje z państwem trzecim, to powinno korzystać ze 
standardowych klauzul, które zawarte zostały w decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia stan-
dardowych klauzul umownych25. Kwestie uzgodnień bilateralnych wymagają jednak konsensusu 
obu państw i nie wszystkie państwa gotowe są na przyjęcie klauzul standardowych wymaganych 
przez Komisję.

23 Wyr. Trybunału z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie C-573/13.
24 Dz. Urz. L 157 z 30.4.2004 r., s. 7–17.
25 Commission Decision 29/03/2005.
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VI. Podsumowanie
Zaprezentowane ograniczenia w dostępie do rynku przewozów lotniczych nadal stanowią 

element polityki transportowej państw. Wprowadzane stopniowo odstępstwa od restryktywne-
go podejścia w przyznawaniu praw przewozowych wynikają po pierwsze z regulacji krajowych 
odnoszących się do reguł prawa konkurencji (zwłaszcza w przedmiocie taryf lotniczych i zdol-
ności przewozowej), które zakazują wprost określonych porozumień, ale są również wynikiem 
ustępstw (zasada wzajemności), na jakie godzą się państwa w relacjach międzynarodowych. 
Potwierdzeniem tego jest przeprowadzona w UE liberalizacja transportu lotniczego. W relacjach 
pomiędzy państwami członkowskimi UE zniesione zostały praktycznie wszystkie ograniczenia 
obowiązujące dotychczas na podstawie umów bilateralnych, a w relacjach z państwami trzeci-
mi utrzymane jedynie te, które nie są sprzeczne z regułami prawa antymonopolowego. Kwestie 
dotychczas regulowane na podstawie bilateralnych umów lotniczych i zastrzeżone do wyłącznej 
kompetencji władz lotniczych z czasem poddane zostały kontroli organów antymonopolowych. 
Zarysowujący się coraz wyraźniej podział w zakresie kompetencji pomiędzy organami antymono-
polowymi i władzą lotniczą, sprawdza się w relacjach wewnątrzunijnych. Wątpliwości pozostają 
jednak w relacjach z państwami trzecimi. Wynika to przede wszystkim z niemożliwości wypra-
cowania przez społeczność międzynarodową kompromisu w ekonomicznej regulacji przewozów 
lotniczych. Dotychczas podjęte próby liberalizacji przewozów lotniczych zakończyły się fi askiem, 
a osiągnięty kompromis w postaci załącznika lotniczego do GATS odgrywa marginalne znacze-
nie z uwagi na brak możliwości pogodzenia interesów różnych państw. Aktualny pozostaje zatem 
pogląd głoszony przez M. Żylicza, że jeżeli pominąć ograniczone zasięgiem umowy regionalne, 
na razie nie ma dla dwustronnych umów żadnej realnej alternatywy (Żylicz, 1995, s. 164). 

Bibliografi a
Caves, R.E. (1962). Air Transport and its Regulators. Cambridge: Harvard University Press. 
Cheng, B. (1962). The law of international air transport. London: Stevens & Sons Limited.
Doganis, R. (1973). Air Transport – A Case Study in International Regulation. Journal of Transport Economics 

and Policy, 7(2), maj. 
Kunert-Diallo, A. (2015). Bilateralne umowy o komunikacji lotniczej w procesie europeizacji prawa. W: 

A. Konert (red.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci pro-
fesora M. Żylicza. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.

Straszheim, M.R. (1969). The international Airline Industry. Waszyngton: The Brookings Institution. 
Szymajda, I. (2003). Publicznoprawne zagadnienia międzynarodowej żeglugi powietrznej. Studia Iuridica, XLI.
Żylicz, M. (2011). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: LexisNexis. 
Żylicz, M. (1995). Prawo międzynarodowego transportu lotniczego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego.



93

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.8

Iwona Miedzińska*

Zapewnienie interoperacyjności systemu kolei 
w Unii Europejskiej 

– wybrane zagadnienia**

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Prawo Unii Europejskiej
 1. Prawo pierwotne
 2. Akty prawa pochodnego
III. Interoperacyjność systemu kolei
 1. Implementacja dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei
 2. Techniczne Specyfi kacje Interoperacyjności – istota i stosowanie
IV.  Obowiązki i kompetencje krajowego organu do spraw bezpieczeństwa
 1. Prowadzenie postępowań wynikających z prawa unijnego
  1.1.  Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych
  1.2. Przyznawanie odstępstw od stosowania TSI
 2.  Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej i innych państw 

członkowskich
  2.1. Prowadzenie rejestrów
  2.2. Przekazywanie informacji
V. Zakończenie

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są zagadnienia prawa UE w zakresie zapewnienia interoperacyjności sy-
stemu kolei przez krajowy organ do spraw bezpieczeństwa. W pierwszej części pracy omówiono 
regulacje prawne UE w zakresie transportu kolejowego, istotne z punktu widzenia przedmiotu 
artykułu. Druga część poświęcona jest zagadnieniu interoperacyjności systemu kolei w UE, 
w tym implementacji dyrektywy w sprawie interoperacyjności oraz Technicznym Specyfi kacjom 
Interoperacyjności, z uwzględnieniem praktyki ich stosowania. Następnie zbadano obowiązki 
i kompetencje krajowego organu do spraw bezpieczeństwa wynikające z prawa unijnego. W szcze-
gólności scharakteryzowano procedurę wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemu oraz przyznania odstępstwa od stosowania TSI, z uwzględnieniem kompetencji or-
ganów krajowych i instytucji unijnych.

 * Prawnik, politolog; doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalista w Departamencie Zezwoleń Technicznych 
i Interoperacyjności w Urzędzie Transportu Kolejowego; e-mail: iwona.a.miedzinska@gmail.com. 
** Zawarte w artykule informacje o charakterze poglądowym nie mogą być utożsamiane z ofi cjalnym stanowiskiem Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego.



94 Iwona Miedzińska            Zapewnienie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.8

Słowa  kluczowe:  interoperacyjność  systemu  kolei;  podsystem  strukturalny;  dyrektywa  
2008/57/WE; zezwolenie; TSI; odstępstwo.

JEL: K23

I. Wprowadzenie
Przedmiotem artykułu są zagadnienia prawa UE w zakresie zapewnienia interoperacyjno-

ści systemu kolei przez krajowy organ do spraw bezpieczeństwa, o którym mowa w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera-
cyjności systemu kolei we Wspólnocie (dalej: dyrektywa w sprawie interoperacyjności)1.

Celem badań jest w szczególności próba znalezienia odpowiedzi na następujące problemy 
badawcze:
– w jakim zakresie regulacje prawne UE wpływają na działalność krajowej władzy bezpieczeń-

stwa w zakresie zapewnienia interoperacyjności systemu kolei;
– jaki jest stopień samodzielności państw członkowskich w zapewnieniu interoperacyjności 

systemu kolei w UE;
– czy państwa członkowskie wywiązują się z zobowiązań związanych z zapewnieniem intero-

peracyjności systemu kolei;
– w jaki sposób UE kontroluje zapewnianie interoperacyjności systemu kolei przez państwa 

członkowskie?
Problematyka podejmowana w niniejszym artykule jest aktualna, zwłaszcza w kontekście 

przyjęcia tzw. czwartego pakietu kolejowego oraz stosowania od 1 stycznia 2015 r. „nowych” 
Technicznych Specyfi kacji Interoperacyjności (dalej: TSI). Główną metodą badawczą stosowa-
ną w pracy jest metoda dogmatyczna. Badane źródła to przede wszystkim prawo pochodne UE 
w obszarze interoperacyjności systemu kolei w UE: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje oraz 
zalecenia Komisji Europejskiej (dalej: KE).

Na wstępie należy również wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z tytułem artykułu. 
Zgodnie z art. 2 pkt b dyrektywy w sprawie interoperacyjności, „interoperacyjność” oznacza 
„zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów 
spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. Zdolność ta zależy od warunków praw-
nych, technicznych oraz operacyjnych, które muszą być spełnione celem spełnienia zasadniczych 
wymagań”2. Natomiast w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (dalej: ustawa 
o transporcie kolejowym) interoperacyjność została zdefi niowana jako „zdolność systemu kolei 
do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki tech-
niczne, ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadni-
czych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia efektywne poruszanie 
się po transeuropejskiej sieci kolejowej”3. Z kolei zasadnicze wymagania oznaczają wszystkie 
warunki wymienione w załączniku III do dyrektywy w sprawie interoperacyjności, jakie muszą 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/57/WE z 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE 
2008 L 191/1, z późn. zm.).
2 Art. 2 pkt b dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
3 Art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1297, z późn. zm.).
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być spełnione przez system kolei, poszczególne podsystemy oraz składniki interoperacyjności4. 
Wymagania te zostały zdefi niowane na poziomie unijnym w następujących aspektach: bezpie-
czeństwo, niezawodność i dostępność, zdrowie, ochrona środowiska naturalnego, zgodność 
techniczna. 

Kolejnym pojęciem istotnym z perspektywy zapewnienia interoperacyjności systemu kolei 
jest pojęcie „podsystemu”. Podsystemy oznaczają „wynik podziału systemu kolei, zgodnie z opi-
sem zawartym w załączniku II. Podsystemy te, dla których muszą zostać ustalone zasadnicze 
wymagania, mogą mieć charakter strukturalny lub funkcjonalny”5. Podobnie pojęcie „podsystemu” 
zostało zdefi niowane w ustawie o transporcie kolejowym: „część systemu kolei o charakterze 
strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące 
interoperacyjności systemu kolei”6. Podział systemu kolei na podsystemy ma ułatwić osiągnięcie 
harmonizacji transeuropejskiego systemu kolejowego. Transeuropejski system kolei dzieli się 
na podsystemy: strukturalne (infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe, ste-
rowanie – urządzenia pokładowe, tabor) oraz funkcjonalne (utrzymanie, ruch kolejowy, aplikacje 
telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych). Ponadto w strukturze 
systemu kolejowego wyróżnia się składniki interoperacyjności (np. oprogramowanie) oraz inter-
fejsy stanowiące powiązania pomiędzy poszczególnymi podsystemami.

Należy zauważyć, że wymagania ogólne w zakresie interoperacyjności zostały określone 
w  dyrektywie w sprawie interoperacyjności, transponowanej do krajowych porządków praw-
nych, natomiast wymagania szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych podsystemów 
określają  odpowiednie Techniczne Specyfi kacje Interoperacyjności, stosowane bezpośrednio. 
TSI oznaczają specyfi kacje przyjęte zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności, w posta-
ci decyzji lub rozporządzeń Komisji Europejskiej, „obejmujące każdy z podsystemów lub część 
 podsystemu  celem  spełnienia zasadniczych wymagań oraz zapewnienia interoperacyjności sy-
stemu kolei”7.

II. Prawo Unii Europejskiej
Jednym z celów wspólnej polityki transportowej, w kontekście prawa UE w dziedzinie trans-

portu kolejowego, jest utworzenie jednolitego rynku przewozów kolejowych (Ziarko, 2013). Aby go 
osiągnąć, należy w pierwszej kolejności usystematyzować i zharmonizować prawo wewnętrzne 
państw członkowskich, tak aby było ono spójne z prawem unijnym. Niezbędnym dla osiągnięcia 
interoperacyjności systemu kolei w całym obszarze UE okazało się wprowadzenie uregulowań 
prawnych i technicznych w zakresie utrzymania taboru kolejowego, zwłaszcza dotyczących 
bezpieczeństwa. 

1. Prawo pierwotne

Wspólna polityka UE w sektorze transportu kolejowego ma swoje umocowanie w prawie 
pierwotnym UE. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) 
transport jest jedną z głównych dziedzin, do których zastosowanie mają kompetencje dzielone 

4 Zob. art. 2 pkt g dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
5 Art. 2 pkt e dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
6 Art. 4 pkt 31 ustawy o transporcie kolejowym.
7 Art. 2 pkt i dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
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pomiędzy UE a państwami członkowskimi8. Stosownie do treści art. 58 TFUE, swobodę prze-
pływu usług w dziedzinie transportu regulują postanowienia tytułu dotyczącego transportu, czyli 
Tytułu VI „Transport”. Natomiast zgodnie z art. 100 TFUE, postanowienia tego tytułu stosuje się 
m.in. do transportu kolejowego. Wspólna polityka transportowa, zapewniająca sprawiedliwe wa-
runki konkurencji i swobodę świadczenia usług, wymaga harmonizacji przepisów technicznych, 
administracyjnych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Stopniowa harmonizacja tych wy-
mogów jest niezbędna dla stworzenia interoperacyjności poszczególnych krajowych systemów 
kolejowych.

2. Akty prawa pochodnego

Określenie warunków i zasad wdrażania interoperacyjności nastąpiło w szczególności we 
wspomnianej już dyrektywie w sprawie interoperacyjności. Wśród aktów prawa pochodnego 
istotne znaczenie mają również wydawane przez KE rozporządzenia wykonawcze, decyzje, 
zalecenie i opinie. Wskazać należy, że „nowe” TSI, tj. stosowane od 1 stycznia 2015 r., wydane 
zostały w formie rozporządzeń Komisji, podczas gdy obowiązujące wcześniej TSI miały formę 
prawną decyzji KE9.

Specyfi kacje TSI obejmują poszczególne podsystemy lub ich części i określają szczegółowe 
wymagania, które stanowią podstawę stwierdzenia przez jednostki notyfi kowane zgodności kon-
kretnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych z wymaganiami zasadniczymi zdefi niowanymi 
w prawie unijnym. Najważniejsze z nich to:
– rozporządzenie Komisji nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych 

specyfi kacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura”10;
– rozporządzenie Komisji nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 

specyfi kacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się11;

– rozporządzenie Komisji nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfi kacji interoperacyjności podsystemu „Energia”12;

– rozporządzenie Komisji nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej 
specyfi kacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor 
pasażerski”13;

– rozporządzenie Komisji nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej 
 specyfi kacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kole-
jowych”14;

 8 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z 26.10.2012 r. C 326/47.
 9 „Stare” TSI, tj. obowiązujące przed 1 stycznia 2015 r. stosuje się nadal do podsystemów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z tymi decyzjami 
oraz do projektów dotyczących nowych, odnowionych lub zmodernizowanych podsystemów, które w dniu publikacji „nowych” TSI były na zaawansowa-
nym etapie realizacji lub stanowiły przedmiot obowiązującej umowy.
10 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z 18.11.2014 r. dotyczące technicznych specyfi kacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” 
systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/1).
11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18.11..2014 r. w sprawie technicznych specyfi kacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności 
systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/110).
12 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z 18.11..2014 r. w sprawie technicznych specyfi kacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu 
kolei w Unii (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/171).
13 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z 18.11..2014 r. w sprawie technicznej specyfi kacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu 
„Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/228).
14 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z 18.11..2014 r. w sprawie technicznej specyfi kacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo 
w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/394).
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– rozporządzenie Komisji nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfi kacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas”15;

– decyzja Komisji nr 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfi ka-
cji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu 
kolei16.

III. Interoperacyjność systemu kolei
Defi nicje pojęcia „interoperacyjność” zostały przytoczone we wstępie artykułu. W praktyce 

oznacza ona, że interoperacyjny tabor może poruszać się po interoperacyjnej infrastrukturze 
kolejowej oraz przemieszczać się pomiędzy sieciami kolejowymi poszczególnych państw człon-
kowskich UE (w tym różnych zarządców infrastruktury), bez konieczności zatrzymywania się i wy-
miany lokomotyw na granicach, a także bez zmiany maszynistów na granicach bądź wykonywania 
przez nich jakichkolwiek czynności specyfi cznych dla infrastruktury kolejowej jakiegoś państwa.

Jak zostało wspomniane powyżej, problematyka wspólnego, europejskiego kolejowego sy-
stemu transportowego UE jest przedmiotem spójnego podejścia (Ziarko, 2013, s. 9–11). Warunki 
osiągnięcia interoperacyjności systemu kolei obejmują działania związane z projektowaniem, 
konstrukcją, wprowadzaniem do obrotu, ale również z modernizacją, odnawianiem i utrzyma-
niem infrastruktury oraz taboru kolejowego17. Uregulowania prawne i techniczne przyjmowane 
na szczeblu unijnym mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania wprowadzonego do 
użytku podsystemu. Wskazać należy, że zagadnienie interoperacyjności dotyczy zarówno linii 
nowobudowanych, jak i modernizowanych.

1. Implementacja dyrektywy w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei

Zgodnie z zapisami preambuły dyrektywy w sprawie interoperacyjności „Działalność komer-
cyjna kolei na całej sieci kolejowej wymaga w szczególności pełnej kompatybilności infrastruktury 
i pojazdów, jak również skutecznego wzajemnego połączenia systemów informowania i komu-
nikowania różnych zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych. Od takiej zgodności 
i wzajemnego połączenia uzależnione są: stopień wydajności, poziom bezpieczeństwa, jakość 
usług oraz koszty, podobnie jak, w szczególności, interoperacyjność systemu kolei”18.

Z uwagi na swój charakter prawny, dyrektywa w sprawie interoperacyjności wymagała im-
plementacji do krajowych porządków prawnych. Jej wdrożenie miało na celu usystematyzowanie 
i harmonizację prawa wewnętrznego poszczególnych państw tak, aby odpowiadało ono prawu 
unijnemu i było z nim spójne. W przypadku polskiego prawa, do ustawy o transporcie kolejowym 
wprowadzono rozdział 4a „Warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”, obowiązujący od 28 stycznia 2012 r. Odpowiednie przepisy dyrek-
tywy w sprawie interoperacyjności zostały transponowane również do rozporządzenia Ministra 

15 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z 18.11..2014 r. w sprawie technicznych specyfi kacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – 
hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/421).
16 Decyzja Komisji nr 2012/88/UE z 25.01.2012 r. w sprawie technicznej specyfi kacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” trans-
europejskiego systemu kolei (Dz. Urz. UE z 23.02.2012 r. L 51/1).
17 Art. 1 ust. 1 dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
18 Motyw 5 preambuły dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interopera-
cyjności systemu kolei (dalej: rozporządzenie w sprawie interoperacyjności)19. Jak zauważyła KE, 
wdrażanie interoperacyjności w praktyce napotyka wiele problemów, związanych m.in. z odmienną 
wykładnią przepisów prawnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz przez różne 
podmioty sektora kolejowego20. Podstawowym problemem, również w Polsce, jest to, że aktualnie 
eksploatowane linie kolejowe wciąż nie spełniają wielu wymagań z zakresu interoperacyjności. 
Niezbędne są szkolenia dla biur przygotowujących dokumentację projektową i realizujących in-
westycje w sektorze transportu kolejowego, wprowadzenie jednolitych kryteriów kwalifi kacji linii 
kolejowych oraz ujednolicenie i uproszczenie przepisów w zakresie wniosków dotyczących wy-
stąpień o udzielenie odstępstwa od stosowania TSI.

Jak zostało wspomniane powyżej, aby dookreślić warunki techniczne i organizacyjne, które 
muszą być spełnione w celu zagwarantowania interoperacyjności, system kolejowy podzielono 
na podsystemy, dla których wymagania są określane w odpowiednich specyfi kacjach TSI.

2. Techniczne Specyfi kacje Interoperacyjności – istota i stosowanie

Specyfi kacje TSI, zarówno w formie decyzji, jak i rozporządzeń, co do zasady są obligatoryjne. 
Dla każdego z podsystemów odpowiednia TSI określa przede wszystkim podstawowe parametry 
oraz specyfi kacje techniczne, które odnoszą się do podsystemów, składników interoperacyjności 
i interfejsów. Dla części parametrów wymagane wartości defi niowane są poprzez odwołanie do 
odpowiednich dokumentów normalizacyjnych, a w szczególności norm europejskich.

Każda specyfi kacja TSI składa się z siedmiu rozdziałów oraz załączników. Rozdział pierwszy 
to wprowadzenie z odniesieniem do prawa unijnego i określeniem zakresu stosowania danej TSI. 
Rozdział drugi uszczegóławia defi nicję danego podsystemu zawartą w dyrektywie w sprawie inte-
roperacyjności. Rozdział trzeci precyzuje wymagania zasadnicze, zaś czwarty – parametry podsta-
wowe docelowego podsystemu. Z kolei rozdział piąty wskazuje składniki interoperacyjności, które 
mogą wchodzić w skład danego podsystemu. Rozdział szósty określa zasady oceny zgodności 
WE składników interoperacyjności i procedury weryfi kacji WE zgodności podsystemów. Rozdział 
siódmy zawiera zasady przechodzenia od rozwiązań istniejących do rozwiązań interoperacyjnych, 
czyli od systemów klasy B do systemów klasy A, z uwzględnieniem szczególnych przypadków 
właściwych dla sieci narodowych. W załącznikach omawiane są kwestie, które powinny być ure-
gulowane w prawie unijnym, ale w których nie uzyskano konsensusu (np. systemy klasy B, punkty 
otwarte) oraz parametry właściwe tylko danej sieci krajowej (tzw. przypadki szczególne). Należy 
bowiem zauważyć, że wdrażanie TSI jest działaniem długookresowym21.

Mimo że od początku XXI w. można zaobserwować zdecydowane zintensyfi kowanie działań 
ukierunkowanych na liberalizację sektora transportu kolejowego, przejawiające się na przykład 
w przyjmowaniu kolejnych tzw. pakietów kolejowych, to jednak proces ten w dalszym ciągu nie jest 
zakończony i napotyka wiele problemów. Świadczy o tym m.in. wzrost liczby skarg wnoszonych 
19 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6.11.2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1297, z późn. zm.)
20 Zob. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa kolei i dyrektyw w sprawie interoperacyjności kolei, COM(2009) 464.
21 Dosyć istotne i czasochłonne jest wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffi c Management System), 
składającego się z systemu GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway – europejska radiołączność pociągowa) i systemu ETCS 
(European Train Control System – Europejski System Sterowania Pociągiem). Systemy te są istotnymi elementami europejskiej polityki na rzecz likwi-
dacji barier technicznych w transporcie kolejowym, zarówno w wymiarze sieci kolejowej wewnątrz UE, jak i w zakresie budowania wspólnego rynku 
produktów i usług na rzecz kolei z państwami trzecimi.
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przez KE przeciwko państwom członkowskim o brak lub niewłaściwą implementację określo-
nych przepisów prawa unijnego liberalizujących sektor transportu kolejowego (Gołąb, 2013). 
Wraz ze wzrastającą liczbą skarg zgłaszanych przez KE, wzrasta też liczba orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) w sprawach dotyczących prawa 
unijnego w sektorze transportu kolejowego. Dotychczas większość wyroków zapadło przeciwko 
państwom „starej” Unii. Co ciekawe, żadnemu z „nowych” państw członkowskich nie udało obronić 
się od stawianych przez TSUE zarzutów (Gołąb, 2013, s. 132).

Jak zostało wspomniane powyżej, „stare” TSI, tj. obowiązujące przed 1 stycznia 2015 r. sto-
suje się nadal do podsystemów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z tymi decyzjami oraz do 
projektów dotyczących nowych, odnowionych lub zmodernizowanych podsystemów, które w dniu 
publikacji „nowych” TSI były na zaawansowanym etapie realizacji lub stanowiły przedmiot obo-
wiązującej umowy. Wskazać należy, że zasadność stosowania odpowiednich TSI do konkretnego 
podsystemu powinien uzasadnić wnioskodawca, np. przy składaniu wniosku o wydanie decyzji 
stwierdzającej czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji.

IV. Obowiązki i kompetencje krajowego organu 
do spraw bezpieczeństwa

Zgodnie z przepisami unijnymi, państwa członkowskie zobowiązane są do ustanowienia 
jednego krajowego organu regulacyjnego dla sektora kolejowego, niezależnego prawnie, fi nan-
sowo, organizacyjnie i funkcjonalnie od jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym od podmiotów 
funkcjonujących w sektorze transportu kolejowego. Należy podkreślić, że w oparciu o przepisy 
dyrektywy 2012/3422 wzmocniono integralność funkcji regulatora sektora kolejowego, podkreślając, 
że państwo członkowskie zobowiązane jest do powołania jednego organu regulacyjnego dla tego 
sektora (Ziarko, 2013, s. 20). I tak np., zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) jest „krajową władzą bezpieczeństwa 
i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu 
bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:
1) regulacji 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”23.

Wskazać należy, że organizowanie „sieci” organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa 
i interoperacyjności systemu kolei jest jednym z zadań Europejskiej Agencji Kolejowej (Będkowski-
Kozioł, 2014).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 355/59).
23 Art. 10 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym.
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W niniejszym rozdziale omówione zostaną obowiązki i kompetencje krajowego organu do 
spraw bezpieczeństwa w przedmiocie zapewnienia interoperacyjności systemu kolei, wynikają-
ce z prawa UE. Podstawowe obowiązki w powyższym zakresie zostały określone w dyrektywie 
w sprawie interoperacyjności i dookreślone w odpowiednich TSI. Można podzielić je na dwie 
grupy: prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania zezwolenia na dopuszczenie do eks-
ploatacji podsystemu i przyznania odstępstwa od stosowania TSI oraz obowiązki informacyjno-
sprawozdawcze wobec KE i pozostałych państw członkowskich. 

1. Prowadzenie postępowań wynikających z prawa unijnego

1.1. Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych

Wydanie zezwolenie na dopuszczenie podsystemu do eksploatacji jest procesem kończącym 
się de facto uznaniem przez krajowy organ do spraw bezpieczeństwa, iż wnioskodawca ubiega-
jący się o zezwolenie na dopuszczenie podsystemu do eksploatacji wykazał, że podsystem ten, 
spełnia wszystkie odnoszące się do niego zasadnicze wymagania, po włączeniu go do systemu 
kolei. Kluczowym dla ustalenia obowiązku uzyskania zezwolenia jest zakwalifi kowanie określo-
nych prac prowadzonych w podsystemie jako „modernizacji” lub „odnowienia”. Modernizacją są 
większe prace modyfi kacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające jego 
całkowite osiągi, natomiast odnowieniem – większe prace wymienne w podsystemie lub w części 
podsystemu, które nie zmieniają całkowitych osiągów tego podsystemu24. Nowe zezwolenie na 
dopuszczenie do eksploatacji wymagane jest, gdy planowane prace mogą negatywnie wpłynąć 
na ogólny poziom bezpieczeństwa podsystemu. Jeżeli jest wymagane nowe zezwolenie, pań-
stwo członkowskie podejmuje decyzję, w jakim stopniu TSI powinna być zastosowana do danego 
projektu25.

Zgodnie z art. 25e ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym, podsystem strukturalny może 
być dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
1) jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania oraz jest 

zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei, w skład którego wchodzi;
2) składniki interoperacyjności, z których jest zbudowany są właściwie zainstalowane i wyko-

rzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
3) urządzenia i budowle ujęte w wykazie urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych wymaga-

jących uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji26, które wchodzą w skład tego 
podsystemu zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy. 
Należy zauważyć, że uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nie jest wy-

magane dla typów urządzeń i typów budowli, które jednocześnie ujęte są w TSI jako składniki 
interoperacyjności i objęte deklaracją WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 
interoperacyjności27. W takim przypadku, np. system przytwierdzenia jako składnik interopera-
cyjności dla podsystemu „infrastruktura” nie wymaga uzyskania świadectwa dopuszczenia do 

24 Art. 4 pkt 43 i 44 ustawy o transporcie kolejowym.
25 Zob. art. 20 ust. 1 dyrektywy w sprawie interoperacyjności.
26 Wykaz ten zawarty został w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji 
określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 720).
27 Zob. art. 22f ust. 12 ustawy o transporcie kolejowym.
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eksploatacji wydawanego przez Prezesa UTK – wystarczające do wprowadzenia go do obrotu 
będzie wcześniejsze przesłanie do Prezesa UTK deklaracji WE dla tego wyrobu. 

W kontekście dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego należy zauważyć, że obec-
nie istnieją procedury wydawania: świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kole-
jowego oraz zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego. Ponadto, polski 
ustawodawca przewiduje następujące typy zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 
kolejowego28:
a) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI;
b) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
c) 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;

d) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego posiadającego zezwolenie 
na dopuszczenie do eksploatacji, wydane w innym państwie członkowskim UE, niezgodnego 
z którąkolwiek z TSI;

e) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w oparciu o zgodność z typem.
W trybie pojazdu niezgodne z TSI dopuszczony do eksploatacji został np. elektryczny zespół 

trakcyjny Newag Impuls typu 45WE, natomiast pierwszym pojazdem zgodnym z TSI dopuszczo-
nym do eksploatacji w Polsce jest elektryczny zespół trakcyjny Stadler FLIRT.

1.2. Przyznawanie odstępstw od stosowania TSI

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym, prowadzenie spraw związa-
nych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa od stosowania TSI oraz przekazywanie Komisji 
Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania takich odstępstw należy do zadań Prezesa 
UTK. Jeśli nie zachodzą szczególne przypadki, państwo członkowskie nie musi stosować TSI, 
w przypadkach wskazanych w art. 9 dyrektywy w sprawie interoperacyjności – przesłanki te zostały 
implementowane w art. 25f ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym odstępstwo 
od stosowania TSI może być udzielone w przypadku:
1) publikacji nowych TSI w czasie projektowania lub budowy nowego podsystemu albo mo-

dernizacji lub odnowienia istniejącego podsystemu będącego na zaawansowanym etapie 
realizacji lub stanowiącego przedmiot zobowiązań umownych;

2) projektów dotyczących odnowienia lub modernizacji istniejącego podsystemu – gdy skrajnia 
ładunkowa, szerokość toru, odstęp między osiami torów lub system zasilania elektrotrakcyj-
nego tego podsystemu nie są zgodne z TSI;

3) projektów dotyczących odnowienia, rozbudowy lub modernizacji istniejącego podsystemu – 
jeśli zastosowanie TSI podważyłoby opłacalność ekonomiczną projektu lub spójność sieci 
kolejowej na terytorium Polski; 

4) konieczności szybkiego przywrócenia spójności sieci kolejowej w następstwie poważnego 
wypadku lub klęski żywiołowej – jeśli z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie jest 
możliwe częściowe lub pełne stosowanie TSI; 

28 Szerzej na temat dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych zob. Chudziński (2015).
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5) pojazdów kolejowych jadących do lub z państw innych niż państwa członkowskie UE, w któ-
rych szerokość toru różni się od tej, która jest stosowana na głównej sieci kolejowej na tery-
torium Polski.
Prezes UTK przekazuje KE informację o planowanym odstępstwie wraz z dokumentacją 

w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego, a także opis środków, jakie pla-
nuje podjąć w celu wspierania końcowej interoperacyjności projektu (w przypadku nieznacznego 
odstępstwa opis ten nie jest wymagany). Po przekazaniu dokumentów, Prezes UTK zawiesza 
postępowanie w sprawie przyznania odstępstwa od obowiązku stosowania TSI do czasu wydania 
opinii przez Komisję Europejską.

W praktyce najwięcej odstępstw od stosowania TSI, również dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w Polsce, przyznawanych jest z uwagi na to, że dany projekt w dniu publikacji TSI 
znajdował się na zaawansowanym etapie realizacji lub był przedmiotem zobowiązań umownych. 
Należy jednak podkreślić, że wnioskodawca powinien wykazać spełnienie tej przesłanki, załącza-
jąc odpowiednią dokumentację, np. umowy z wykonawcami. 

2.  Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej i innych 
państw członkowskich

2.1. Prowadzenie rejestrów

Do podstawowych obowiązków informacyjnych krajowego organu do spraw bezpieczeństwa 
wynikających z prawa unijnego należy prowadzenie rejestrów: krajowego rejestru infrastruktury 
kolejowej oraz krajowego rejestru pojazdów kolejowych. W związku z realizacją decyzji wykonaw-
czej Komisji nr 2014/880/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfi kacji rejestru infra-
struktury kolejowej29, państwa członkowskie UE zostały zobligowane do prowadzenia krajowych 
rejestrów infrastruktury, w tym dostarczania danych do wspólnego interfejsu użytkownika prowa-
dzonego przez Europejską Agencję Kolejową. W Polsce organem, który prowadzi krajowy rejestr 
infrastruktury jest Prezes UTK. W rejestrze tym gromadzone są dane umożliwiające identyfi kację 
bocznic kolejowych oraz określonych części infrastruktury kolejowej wraz ze wskazaniem cha-
rakterystyki i parametrów technicznych elementów infrastruktury. Zarządcy i użytkownicy bocznic 
kolejowych obowiązani są do przekazywania Prezesowi UTK danych dotyczących zarządzanej 
przez nich infrastruktury oraz bocznic kolejowych. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, 
Prezes UTK wypełnił obowiązek eksportu danych objętych krajowym rejestrem infrastruktury kole-
jowej i 5 listopada 2015 r. przekazał do Europejskiej Agencji Kolejowej dane w zakresie korytarzy 
towarowych nr 5 i 8 (Rail Freight Corridor). 

Prezes UTK prowadzi również krajowy rejestr pojazdów kolejowych, tj. rejestr pojazdów 
dopuszczonych do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ten zawiera 
w szczególności:
1) europejski numer pojazdu (EVN);
2) dane identyfi kacyjne właściciela pojazdu kolejowego i jego dysponenta;
3) informacje o ograniczeniach w użytkowaniu pojazdu, jeśli takie występują;
4) oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu;

29 Decyzja wykonawczej Komisji nr 2014/880/UE z 26.11.2014 r. w sprawie wspólnych specyfi kacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję 
wykonawczą nr 2011/633/UE (Dz. Urz. UE z 12.12.2014 r. L 356/489).
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5) informacje o deklaracji weryfi kacji WE podsystemu i oznaczenie podmiotu, który ją wydał;
6) odniesienia do europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych.

2.2. Przekazywanie informacji

W oparciu o przepisy dyrektywy w sprawie interoperacyjności oraz odpowiednie TSI moż-
na wyróżnić następujące obowiązki informacyjno-sprawozdawcze krajowego organu do spraw 
bezpieczeństwa:
– przekazywanie informacji o przepisach krajowych, np. dla punktów otwartych i przypadków 

szczególnych;
– przekazywanie do KE wykazów projektów inwestycyjnych będących na zaawansowanym 

etapie realizacji w dniu wejścia w życie nowych TSI;
– przekazywanie listy krajowych specyfi kacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych 

do KE, np. w przypadku udzielenia odstępstwa od stosowania TSI.

V. Podsumowanie
Dotychczasowe doświadczenia państw członkowskich we wdrażaniu interoperacyjności po-

kazują, że obecne projekty inwestycyjne realizowane w sektorze kolejowym, zgodnie z „duchem” 
unijnych dyrektyw i rozporządzeń, skierowane są na nowoczesny tabor kolejowy oraz zmoder-
nizowaną infrastrukturę. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji korzystających ze wsparcia środków 
fi nansowych pochodzących z UE. Zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich 
można zaobserwować wzrost inwestycji kolejowych, przy realizacji których odpowiednie podmioty 
ubiegają się o współfi nansowanie z funduszy europejskich dostępnych w perspektywie budżetowej 
2014–2020. Istotne jest prawidłowe zaplanowane tych inwestycji zarówno pod względem organiza-
cyjnym oraz biznesowym, jak i formalnym z punktu widzenia konieczności uzyskania dokumentów 
wymaganych przepisami prawa. Jednocześnie instytucje, takie jak odstępstwo od stosowania TSI, 
punkty otwarte i przypadki szczególne stanowią bariery dla interoperacyjności systemu kolei w UE. 
Do trudności występujących w procesie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdów kolejowych odnosi się tzw. czwarty pakiet kolejowy, który wprowadza pojęcie zezwole-
nia na dopuszczenie do obrotu pojazdu kolejowego, które będzie ważne na całym terytorium UE, 
a wydawanego przez Europejską Agencję Kolejową.
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Status prawny wybranych przedsiębiorstw kolejowych 
jako podmiotów o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym

Spis treści
I.  Wprowadzenie
II.  Podmioty o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w polskim porządku prawnym
III.  Przedsiębiorstwa kolejowe jako podmioty o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
IV.  Uwagi końcowe

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka praw i obowiązków przedsiębiorstw kolejowych, które 
mają status prawny podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Wiąże się on 
z realizacją szeregu jawnych i niejawnych obowiązków ograniczających swobodę prowadzenia 
przez nie działalności gospodarczej. Jednocześnie w warunkach zagrożenia suwerenności kraju 
oraz w czasie wojny takie przedsiębiorstwa aktywnie współtworzą system bezpieczeństwa państwa. 
Powoduje to, że mają one kluczowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej obrony terytorium kraju. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa kolejowe; obronność państwa; bezpieczeństwo państwa.

JEL: K23

I. Wprowadzenie
Rządowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej1 zatwierdzona 

przez Prezydenta RP 5 listopada 2014 r. podkreśla, że systematyczna poprawa infrastruktury 
transportowej będzie stanowiła jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa. Priorytety 
polityki transportowej Polski są zawarte w rządowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z per-
spektywą do 2030 r.) opublikowanej w styczniu 2013 r. oraz w Dokumencie implementacyjnym 
do tej Strategii wydanym w październiku 2014 r. W stosunku do sektora kolejowego wskazane 
dokumenty są uszczegóławiane w aktualizowanym na bieżąco Wieloletnim Programie Inwestycji 
Kolejowych oraz w przyjętym przez rząd we wrześniu 2015 r. Krajowym Programie Kolejowym 
do 2023 r.2. Wielość dokumentów strategicznych, które podkreślają rolę kolei oraz kładą nacisk na 

* Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie; kancelaria prawna 
SLS Seredyński Sandurski; e-mail: wojciech.pawluszko@slslegal.pl
1 Dokument jest dostępny na stronie internetowej BBN: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf, (4.01.2016).
2 Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/transport/rozwoj-transportu-w-polsce/ 
(4.01.2016).
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jej dynamiczny rozwój jest podyktowana nie tylko istotnym znaczeniem tego sektora dla poprawy 
kondycji gospodarczej Polski i zwiększania jej konkurencyjności w stosunku do innych państw. 
Niektóre przedsiębiorstwa kolejowe odgrywają bowiem ważną rolę w systemie bezpieczeństwa 
państwa, przyczyniając się do zwiększania potencjału obronnego kraju w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla jego suwerenności. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie praw i obowiązków 
przedsiębiorstw związanych z posiadaniem przez nie statusu podmiotów o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym. Autor skłania się do przyjęcia tezy, że tenże status skutkuje dodatkowym 
ograniczeniem swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez tego typu spółki. W wyniku 
skomplikowania technicznego branży kolejowej i tak są one objęte regulacją sektorową mocno 
ingerującą w sposób ich funkcjonowania na rynku przewozów pasażerskich i towarowych czy przy 
zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Opisywane zagadnienie nie było przedmiotem szerszych 
badań doktryny prawa i wymaga dalszych studiów. Specyfi ka praw i obowiązków składających 
się na analizowany status prawny przedsiębiorstw kolejowych o szczególnym znaczeniu gospo-
darczo-obronnym powoduje, że orzecznictwo sądów w tej materii jest szczątkowe. W związku 
z tym Autor skupił się na zidentyfi kowaniu i przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących wskazanego statusu wybranych przedsiębiorstw kolejowych. 

II. Podmioty o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 
w polskim porządku prawnym

W myśl art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (dalej: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.)3 umacnianie obronności Rzeczypospolitej 
Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie 
innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy m.in. do wszystkich przedsię-
biorców. W związku z tym, na mocy art. 4a ust. 1 pkt 5 tej ustawy Prezydent RP, stojąc na straży 
suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium może 
zwracać się do wszystkich przedsiębiorców o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa, a ci są zobowiązani ich udzielić. Takie wystąpienia są w praktyce kierowane 
głównie do podmiotów, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa i sprawne funkcjonowania 
Sił Zbrojnych RP. Jednak to nie Prezydent RP, a Rada Ministrów jako konstytucyjny organ właściwy 
na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 7 i 8 Konstytucji RP w celu zapewniania porządku publicznego 
oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa odgrywa w tym zakresie najważniej-
szą rolę. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. Rada Ministrów sprawuje 
ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju, m.in. przez planowanie i realizację przygoto-
wań obronnych państwa zapewniających jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa i w czasie wojny, w tym planowanie przedsięwzięć gospodarczo-obronnych oraz 
zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych. W tym celu konstytucyjny 
organ wydał m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego 
ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (dalej: rozporządzenie z dnia 
3 lutego 2004 r.)4, które obejmuje transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, żeglugę 

3 Dz.U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm. 
4 Dz.U. Nr 34, poz. 294 z późn. zm.
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śródlądową oraz infrastrukturę drogową i kolejową. Zgodnie z § 4 wskazanego rozporządzenia 
to minister właściwy do spraw transportu koordynuje przygotowanie i funkcjonowanie transpor-
tu na potrzeby obronne państwa w czasie pokoju, podwyższania gotowości obronnej państwa 
i w czasie wojny. Rozporządzenie nakłada na ministra liczne obowiązki, w tym ustalanie w czasie 
pokoju kierunków rozwoju transportu i infrastruktury transportowej znaczenia obronnego, a także 
sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem systemu transportowego do funkcjonowania w czasie 
wojny. Bieżąca realizacja strategii przygotowanej przez ministra znajduje się w kompetencji woje-
wodów, którzy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. kierują sprawami obronności 
w województwie, w tym m.in. realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości 
obronnej państwa wykonywanych przez przedsiębiorców.

Powyższe zadania odnoszą się do ogółu przedsiębiorców, którzy mają obowiązek wesprzeć 
wysiłek państwa w trakcie zagrożenia dla jego bezpieczeństwa. Istnieje jednak grupa podmiotów, 
które są zobowiązane do realizacji określonych przedsięwzięć również w czasie pokoju. Pełnią 
również kluczową funkcję w systemie obronnym państwa, gdy sytuacja zagrożenia się materializuje, 
ponieważ mogą szybko wesprzeć potencjał Sił Zbrojnych RP. Ich status precyzuje ustawa z dnia 
23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 
przedsiębiorców (dalej: ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r.)5, która tworzy kategorię przedsiębiorców 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W myśl art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. 
są to podmioty, których terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub których 
przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest m.in. produkcja, remont lub moderni-
zacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, transport in genere czy transport produktów naftowych. 
Realizują zadania na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 2 pkt 1–2 oraz 5 powyższej 
ustawy, do których należą w szczególności przedsięwzięcia w zakresie mobilizacji gospodarki, 
obejmujące zadania wybranych działów gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb obron-
nych państwa, Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa oraz w czasie wojny. Ponadto jeżeli na mocy odrębnych przepisów dany przedsiębior-
ca jest przewidziany do objęcia militaryzacją, można do nich zaliczyć również przedsięwzięcia 
w zakresie militaryzacji obejmujące uzupełnienie potrzeb kadrowych i sprzętowych wynikających 
ze struktury jednostki zmilitaryzowanej oraz inne przedsięwzięcia w zakresie przygotowań orga-
nizacyjno-mobilizacyjnych. Ustawa wskazuje również na inicjatywy wynikające z obowiązków 
państwa-gospodarza, obejmujące przedsięwzięcia związane z udzieleniem wsparcia wojskom 
sojuszniczym przybywającym na terytorium Polski, w tym udostępnienie im lokalnej infrastruktu-
ry, realizację zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony wojsk i obiektów. Za organizację zadań 
na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą na terenie Polski oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie odpowiadają organy 
administracji rządowej wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. 
w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (dalej: roz-
porządzenie z dnia 3 listopada 2015 r.)6, tj. siedmiu ministrów właściwych wobec poszczególnych 
działów administracji rządowej. Istotną rolę odgrywają również działania podejmowane zgodnie 
z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

5 Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571 z późn. zm.
6 Dz.U. z 2015 r., poz. 1871 z późn. zm.
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planowania, i fi nansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez 
organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego7. W praktyce organy administracji 
stosują się do wytycznych przygotowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa 
Obrony Narodowej zawartych w załączniku do decyzji Nr 493/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 15 grudnia 2014 r. pt. „Metodyka naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców 
mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu 
mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na 
ten cel dotacji” (dalej: Wytyczne)8, mimo że formalnie powinny być one stosowane jedynie w sto-
sunku do podmiotów, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań 
na rzecz obronności państwa jest Minister Obrony Narodowej.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. Rada Ministrów ustala niejawny program 
mobilizacji gospodarki (dalej: PMG)9 w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa. 
Obejmuje on m.in. zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znacze-
niu gospodarczo-obronnym w zakresie: dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych realizujących wspólne zadania obronne na 
terytorium RP, jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (głównie Policja i Państwowa Straż Pożarna), 
jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostek organizacyj-
nych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości (Służba 
Więzienna). Co zaskakujące, wykaz nie obejmuje jednostek Straży Ochrony Kolei, która wchodzi 
w skład struktur PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zwrócił na to uwagę Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Pracowników Wojska w ramach uzgodnień prowadzonych w ramach prac nad 
projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw10. 

Zadania wskazane w PMG dotyczą też możliwości w zakresie zaspokojenia podstawowych 
potrzeb bytowych ludności oraz możliwości produkcyjno-usługowych wybranych działów gospodarki, 
zatem z pewnością również transportu, w tym kolejowego. Na mocy art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 
2001 r. właściwi ministrowie nakładają na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym, w drodze decyzji administracyjnej, zadania na rzecz obronności państwa. Nie mogą oni 
jako strony takich decyzji zwalniać się z ich realizacji. Podkreśla to nieliczne orzecznictwo, które 
wskazuje, że przedsiębiorcy nie mogą domagać się zwolnienia od ciążących na nich obowiązków, 
zasłaniając się tym, że są podmiotami prywatnymi, których celem statutowym jest prowadzenie 
działalności gospodarczej11. Z nałożonych zadań wynika obowiązek utrzymywania przez adresa-
tów decyzji w szczególności odpowiednich mocy produkcyjnych i potencjału niezbędnych do ich 
realizacji. Celem jest zabezpieczenie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny dostaw wyrobów i świadczenia usług określonych w PMG, na co wskazują również Wytyczne.

 7 Dz.U. Nr 152, poz. 1599; Dz.U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1426 z późn. zm.
 8 Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 394 z późn. zm.
 9 Obecnie obowiązuje Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022, którego wykonanie będzie przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli 
zgodnie z planem pracy Izby na 2016 r. (sygn. P/16/034). Plan pracy jest dostępny na stronie internetowej NIK: https://www.nik.gov.pl/pli k/id,9894,vp,12186.
pdf (8.01.2016).
10 Treść projektu oraz uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.
rcl.gov.pl/projekt/12274753, (8.01.2016).
11 Tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20.04.2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 68/07, Legalis. 
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Po doręczeniu decyzji przez organ zgodnie z zasadami określonymi w art. 39–49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego przedsiębiorcy wykonują powyższe zadania odpłatnie na pod-
stawie umów cywilnoprawnych zawieranych z właściwymi ministrem. Są one zawierane zwykle 
na rok. Wyznaczeni przedsiębiorcy mają jednak obowiązek fi nansować ze środków własnych 
prace o charakterze planistycznym, związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań 
na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. W przypadku gdy koszty pono-
szone w związku z realizacją powyższej umowy cywilnoprawnej przewyższają kwotę wynego-
cjowanej dotacji z budżetu państwa, wówczas przedsiębiorcy są uprawnieni, by występować na 
drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez właściwego ministra w celu 
uzyskania dodatkowych środków. Z uwagi na kontrolowanie przez Skarb Państwa większości 
podmiotów będących stronami takich umów prawdopodobieństwo wystąpienia z takim powódz-
twem oraz szanse jego ewentualnego powodzenia należy ocenić jako znikome. Powoduje to, 
że przedsiębiorcy nie mogą w praktyce skutecznie przeciwstawiać się obowiązkowi ponoszenia 
dodatkowych wydatków, które ograniczają swobodę ich przeznaczania na inne cele związane 
z prowadzoną działalnością.

Biorąc pod uwagę powyższe obowiązki i ciężary, które wiążą się z posiadaniem statusu pod-
miotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zaskakujące, że takie podmioty nie są 
jednocześnie spółkami przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronne-
go i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej12. Nie znajdują się bowiem 
w wykazie stanowiącym załącznik do wydanego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwo-
wych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa 
i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami 
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzyna-
rodowego pokoju i bezpieczeństwa13. Przez tego typu podmioty rozumie się spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpie-
czeństwa i obronności państwa. Są one częścią polskiego przemysłowego potencjału obronnego, 
czyli zasobów materialnych i niematerialnych istniejących w przemyśle RP, zabezpieczających 
potrzeby obronne państwa. Ustawodawca wykazuje się przy tym niekonsekwencją, ponieważ 
defi nicja przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym pokrywa się w dużej 
mierze z defi nicją spółki przemysłowego potencjału obronnego. Takie rozwiązanie jest niespójne 
i może rodzić wątpliwości, co do statusu prawnego poszczególnych podmiotów. Podmioty o szcze-
gólnym znaczeniu gospodarczo-obronnym mają silne związki z przemysłem zbrojeniowym, a sze-
rzej również z przemysłem obronnym będącym elementem kompleksu przemysłowo-obronnego, 
który z kolei jest częścią bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Wszystkie te 
podsystemy bezpieczeństwa składają się na przemysł obronnie zorientowany (Zamelek, 2013, 
s. 33). W związku z tym, tego typu przedsiębiorstwa powinny bez wątpienia znajdować się we 
wspomnianym wykazie. Z kolei w wyniku zmian strukturalnych wynikających z komercjaliza-
cji i prywatyzacji nie znajdują się one w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia 

12 Dz.U. Nr 83, poz. 932 z późn. zm. 
13 Dz.U. z 2010 r. Nr 198, poz. 1313 z późn. zm.



109 Wojciech Pawłuszko            Status prawny wybranych przedsiębiorstw kolejowych jako podmiotów o szczególnym znaczeniu…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.9

Rady Ministrów dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwo-
wych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
państwa14.

III. Przedsiębiorstwa kolejowe jako podmioty 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na gruncie rozporządzenia z dnia 3 lutego 2004 r. kolejnictwo jest rozumiane jako dział bu-
downictwa obejmujący projektowanie, budowę i utrzymanie dróg kolejowych oraz administrowanie 
i zarządzanie infrastrukturą kolejową. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (dalej: ustawa z dnia 28 marca 2003 r.)15 do przedsiębiorstw 
kolejowych, które działają w ramach kolejnictwa możemy zaliczyć w szczególności zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych. Ci pierwsi to podmioty wykonujące działalność polega-
jącą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 mar-
ca 2003 r. Natomiast przewoźnicy kolejowi to przedsiębiorcy wykonujący przewozy kolejowe lub 
świadczący usługi trakcyjne na podstawie licencji wydawanej przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego. O przedsiębiorstwach kolejowych można mówić również w przypadku podmiotów 
świadczących usługi niezbędne dla funkcjonowania infrastruktury kolejowej, a tym samym całego 
kolejnictwa. Wybrane z nich odgrywają istotną rolę w systemie obronnym państwa, ponieważ zo-
stały uwzględnione w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 
wykonujących zadania na rzecz obronności państwa stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
z dnia 3 listopada 2015 r. Chodzi o następujące podmioty: 
1) PKP Intercity S.A. w Warszawie (krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy daleko  -

bieżne);
2) PKP Informatyka Sp. z o.o. w Warszawie (utrzymanie systemów i aplikacji informatycznych 

wykorzystywanych na kolei);
3) Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie (nadzór i koordynacja działalności spółek z gru-

py PKP oraz procesy prywatyzacyjne);
4) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (utrzymywanie infrastruktury kolejowej nie-

mal w całej Polsce, w tym linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz wyłącznie obronnym 
w rozumieniu art. 4 pkt 2b i 2c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – tych drugich o długości ok. 
6 tys. km16, prowadzenie ruchu pociągów);

5) PKP Cargo S.A. w Warszawie (operator kolejowych i intermodalnych przewozów towarowych, 
operator logistyczny);

6) PKP Energetyka S.A. w Warszawie (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, w tym energii 
trakcyjnej, sprzedaż paliw dla przewoźników kolejowych);

7) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni (aglomeracyjne przewozy pa-
sażerskie, zarządzanie infrastrukturą kolejową, udostępnianie pojazdów trakcyjnych);

8) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu (zarządzanie infrastrukturą kole-
jową, kolejowe przewozy towarowe masowe i drobnicowe, przewozy intermodalne);

14 Dz. U. z 2010 r. Nr 212, poz. 1387 z późn. zm.

15 Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.

16 Tak przedstawiciel PKP PLK S.A., http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/20897/kolej-ma-strategiczne-znaczenie-dla-armii.html, (14.01.2016).
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 9) TK Telekom Sp. z o.o. w Warszawie (operator telekomunikacyjny, zarządzanie siecią 
teleinformatyczną);

10) PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Warszawie (utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych, służą-
cych do prowadzenia ruchu pociągów).
Trudno uzasadnić brak w wykazie ogólnopolskiego i regionalnych przewoźników pasażer-

skich, którzy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa zapewniają komunikację kolejową 
w poszczególnych województwach oraz pomiędzy województwami. Mowa o takich podmiotach, 
jak Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie (największy pasażerski przewoźnik kolejowy 
w Polsce), Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. w Warszawie, Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach, 
Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu czy Arriva RP 
Sp. z o.o. w Toruniu. Pominięcie tych spółek jest tym bardziej niezrozumiałe, że wykaz obejmuje 
PKP Intercity S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni. Podobne 
zaskoczenie może budzić brak w wykazie przewoźników towarowych świadczących usługi spe-
cjalistyczne, głównie w zakresie przewozu produktów naftowych istotnych z punktu widzenia za-
bezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP. Mowa o takich podmiotach, jak CTL Logistics Sp. z o.o. 
czy Lotos Kolej Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Lotos). Przy okazji przyjmowania rozporządzenia 
z dnia 3 listopada 2015 r. Rada Ministrów powinna poszerzyć wykaz również o powyższe pod-
mioty, ponieważ realizują one zadania objęte ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. Odpowiedzialność 
za ten błąd ponosi przede wszystkim minister właściwy do spraw obrony narodowej, który był 
gospodarzem projektu rozporządzenia. 

Organem organizującym i nadzorującym wykonywanie przez podmioty znajdujące się w wy-
kazie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw transportu. Organ 
nakłada na poszczególne z nich, w drodze decyzji administracyjnej, zadania zgodne z profi lem 
ich działalności. Z kolei za koordynację planowania rozwoju podsystemu transportu i ruchu wojsk 
SZ RP odpowiada podległe Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych MON Szefostwo Transportu 
i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. 

Katalog zadań dotyczących działań w zakresie przygotowania transportu kolejowego na potrze-
by obronne państwa znajduje się w § 18 ust. 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2004 r.: 1) ustalenie 
potrzeb przewozowych oraz wymagań techniczno-obronnych w tym zakresie; 2) przygotowanie 
niezbędnej ilości i rodzajów taboru kolejowego specjalnie utrzymywanego dla zapewnienia prze-
wozów na rzecz Sił Zbrojnych RP, podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie 
wojny; 3) zapewnienie niezbędnej ilości cystern kolejowych; 4) współpraca i wzajemne świadcze-
nia przedsiębiorców podczas realizacji przewozów i osłony technicznej oraz wykorzystania posia-
danych środków trakcyjnych do organizowania trakcji zastępczej na zelektryfi kowanych liniach 
kolejowych znaczenia obronnego; 5) wykonanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających 
sprawne przejęcie z państw sąsiednich taboru kolejowego; 6) organizacyjne przygotowanie do uży-
cia eksploatowanego taboru kolejowego w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa 
i w czasie wojny; 7) gromadzenie oraz utrzymywanie wyposażenia i urządzeń przeznaczonych 
do przystosowania wagonów krytych towarowych do przewozu ludzi w transportach wojskowych 
i ewakuacyjnych; 8) wprowadzanie ograniczeń przewozowych oraz określanie priorytetu prze-
wozów poszczególnych rodzajów ładunków; 9) wprowadzanie uproszczonego zamawiania przez 
przewoźników rozkładu jazdy dla przesyłek priorytetowych. 
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Ponadto minister właściwy do spraw transportu nakłada, w głównej mierze na PKP PLK S.A., 
obowiązek realizacji zadań w zakresie przygotowania infrastruktury kolejowej na potrzeby obronne 
państwa. Zgodnie z § 25 ust. 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2004 r. obejmują one w szczegól-
ności: 1) przygotowanie i utrzymywanie linii kolejowych, stacji oraz kolejowych przejść granicz-
nych, rejonów przeładunkowych, a także punktów ładunkowych w portach morskich i lotniczych, 
zapewniających przewozy wojskowe; 2) określanie wykazu linii kolejowych o państwowym znacze-
niu wyłącznie ze względów obronnych; 3) organizowanie osłony technicznej sieci kolejowej oraz 
gromadzenie materiałów i sprzętu, a także taboru kolejowego dla jej zapewnienia; 4) utrzymanie 
istniejących objazdów w stałej gotowości eksploatacyjnej; 5) przygotowanie niezbędnej ilości sta-
cjonarnych i polowych punktów dezaktywacji i odkażania taboru kolejowego; 6) przygotowanie 
łączności kolejowej do działania w czasie wojny pomiędzy jednostkami sąsiednich rejonowych 
zarządów kolejowych; 7) utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej określonych kolejowych przejść 
granicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi; 8) gromadzenie i utrzymywanie rezerw 
państwowych mobilizacyjnych oraz typowanie do pozyskania w czasie stałej gotowości obronnej 
państwa niezbędnej ilości materiałów i konstrukcji zapewniających odbudowę obiektów w ramach 
osłony technicznej sieci kolejowej; 9) przygotowanie do sformowania jednostek zmilitaryzowa-
nych, przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury kolejowej w czasie 
podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 

Ponadto minister właściwy do spraw transportu, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych, ustala również zakres wykorzystania w czasie wojny funkcjonariuszy Straży 
Ochrony Kolei do ochrony obiektów, mienia i porządku na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze 
są pracownikami PKP PLK S.A., zatem należy ocenić negatywnie pominięcie w zakresie tych 
uzgodnień opinii zarządu spółki. 

Umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu 
a poszczególnymi przedsiębiorstwami kolejowymi ujętymi we wspomnianym wykazie to umowy 
nienazwane. Strony są ograniczone w swobodzie kształtowania ich treści. Zwykle towarzyszy ona 
umowom opartym na regulacjach z zakresu prawa prywatnego, co wynika z art. 20 Konstytucji RP 
oraz art. 3531 kodeksu cywilnego. Ograniczenie jest rezultatem rygorów zawartych w uprzednio 
wydanej przez organ decyzji administracyjnej nakładającej na przedsiębiorcę kolejowego zada-
nia na rzecz obronności państwa. Umowa obejmuje postanowienia dotyczące w szczególności 
rodzaju tych zadań, zasady i wysokość ich fi nansowania z budżetu państwa, sposób i zasady 
przekazywania oraz rozliczania dotacji, sposoby realizacji poszczególnych zadań oraz kontroli 
ich wykonania, okres obowiązywania umowy, sposoby jej zmiany i rozwiązania oraz wynikające 
z tego konsekwencje prawno-fi nansowe dla przedsiębiorcy kolejowego. 

Przedsiębiorcy kolejowi objęci wykazem są również poddawani kontroli realizacji zadań, 
które zostały na nich nałożone. Odbywa się ona zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (dalej: 
rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r.)17. W myśl § 3 oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia kontrole 
obejmuje wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich 
podstawie, jak również decyzji administracyjnych i umów cywilnoprawnych zawartych z przedsię-
biorcami. Prowadzi się je w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz 

17 Dz.U. z 2008 r. Nr 105, poz. 669 z późn. zm.
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określenia stanu przygotowań obronnych w państwie. Sprawdzenie polega na ustaleniu stanu 
faktycznego, w szczególności w zakresie planowania i realizacji zadań gospodarczo-obronnych, 
w tym inwestycji obronnych i zadań ujętych w PMG, tworzenia i utrzymywania rezerw państwo-
wych oraz utrzymywania i rozbudowy infrastruktury obronnej. Kontrole mogą być prowadzone 
w trybie kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej, precyzowanych przez rozporządzenie 
z dnia 13 stycznia 2004 r. W myśl § 15 przedsiębiorcy kolejowi objęci wykazem są obowiązani do 
zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z pla-
nu kontroli, w tym zapewnienia im warunków i środków niezbędnych do sprawnego prowadzenia 
kontroli, przedstawienia na ich żądanie materiałów i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli 
oraz udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie spraw objętych kontrolą, niezwłocz-
nej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz ewidencjonowania kontroli. Przedsiębiorcy mogą jednak 
zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole 
pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponow-
nemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę. Powyższy reżim 
kontrolny jest niezależny od innych reżimów kontrolnych wynikających np. z ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej18. 

IV. Uwagi końcowe
Przedsiębiorstwa kolejowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do rozpo-

rządzenia z 3 listopada 2015 r. mają status podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. Wykonują zadania na rzecz obronności 
państwa związane z kolejnictwem w zakresie sprecyzowanym w rozporządzeniu z dnia 3 lutego 
2004 r. Obowiązek ich realizacji wynika dla nich z decyzji administracyjnych wydawanych przez 
ministra właściwego do spraw transportu. Zasady realizacji, konkretne typy zadań oraz sposób ich 
fi nansowania są przedmiotem umów cywilnoprawnych zawieranych zasadniczo co roku pomiędzy 
przedsiębiorcami kolejowymi i ministrem. Umowy mają za zadanie wypracowanie ustaleń wdra-
żających postanowienia wydanych decyzji administracyjnych. Na ich podstawie przedsiębiorcy 
kolejowi realizują obowiązki wynikające z niejawnego PMG za co otrzymują dotację z budżetu 
państwa. W rezultacie, mimo że nie są formalnie spółkami przemysłowego potencjału obronne-
go, są umieszczeni na wykazie z rozporządzenia z 3 listopada 2015 r. i przez to odgrywają waż-
ną rolę w systemie obrony państwa. Są z tego rozliczani oraz kontrolowani w sposób określony 
w rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2004 r. 

Powyższy status wiąże się dla wymienionych przedsiębiorstw kolejowych z ograniczeniem 
swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Muszą bowiem angażować znaczące zasoby 
fi nansowe, kadrowe i techniczne, by sprostać obowiązkom nakładanym w drodze decyzji ad-
ministracyjnych przez ministra właściwego do spraw transportu. Ich wypełnianie nie jest jednak 
komercyjnie atrakcyjne i nie przekłada się na rozwój organizacyjny i technologiczny spółek. To 
utrudnienie jest rekompensowane przez dotację z budżetu państwa, której wysokość często jest 
nieadekwatna do skali zadań wynikających z decyzji organu. Przedsiębiorstwa kolejowe należą-
ce do Skarbu Państwa lub przez niego kontrolowane nie mają odpowiednich instrumentów, by 
wynegocjować odpowiednie dofi nansowanie, co powoduje, że mają mniej funduszy na bieżące 

18 Dz.U. z 2015 r., poz. 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712 z późn. zm.
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działania biznesowe i inwestycje, w szczególności modernizację taboru i infrastruktury oraz szko-
lenie kadr. PMG, którym są objęte omawiane podmioty, niekoniecznie może być przystosowany 
do zmieniającej się specyfi ki prowadzenia przez nie działalności. Rzadka aktualizacja Programu 
(co do zasady raz na 4 lata) powoduje, że PMG może petryfi kować anachroniczne rozwiązania 
w dziedzinie bezpieczeństwa adekwatne do minionych zagrożeń (nakaz utrzymywania taboru, 
który w trakcie obowiązywania PMG stał się przestarzały czy linii, które prowadzą do zlikwidowa-
nych lub zmarginalizowanych obiektów i instalacji wojskowych), a to prowadzi do marnotrawstwa 
środków publicznych. PMG mógłby przyczyniać się do aktywnego utrzymywania potencjałów róż-
nego typu. Organy administracji publicznej mogłyby zlecać przedsiębiorcom realizację usług lub 
zamówień powiązanych choćby pośrednio z bezpieczeństwem państwa. Dawałoby to szanse na 
rozwój przedsiębiorstw kolejowych i zwiększanie ich konkurencyjności. Obecnie przeważa jednak 
pasywne podejście do tego zagadnienia, a dotacja z budżetu jest wydatkowana na utrzymywanie 
infrastruktury czy taboru, a nie na ich systematyczny rozwój. Powstaje jednak pytanie: czy tego 
typu wsparcie uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa nie stanowi niedozwolonej po-
mocy publicznej. Odpowiedź na to pytanie przekracza jednak ramy tego opracowania. Obecnie 
trwają wspomniane już prace nad nowelizacją ustawy z 23 sierpnia 2001 r., które mają na celu 
m.in. poprawę sprawności działania PMG, możliwość selektywnego uruchamiania zadań PMG 
w warunkach niestabilnej sytuacji polityczno-militarnej w regionie, poprawę koordynacji działań 
organów administracji publicznej, ale również wprowadzenie możliwości nakładania przez nie 
sankcji na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w tym przedsię-
biorców kolejowych. Projektowana nowelizacja nie przyczyni się jednak do zwiększenia środków 
fi nansowych na dotacje przyznawane na realizację zadań wynikających z PMG. Ma jednak umoż-
liwiać zainteresowanym przedsiębiorcom ubieganie się o wpis na listę podmiotów objętych PMG. 
Nie tworzy jednak odpowiednich zachęt, by przedsiębiorstwa, w tym kolejowe, podjęły działania 
w tym kierunku. W rezultacie status podmiotu o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 
jest w większym stopniu obciążeniem, a nie szansą na dodatkowy rozwój działalności gospodar-
czej na rynku kolejowym. 
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Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych z 2015 r. 
Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.
Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022.
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Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej 
do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego 

praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – 
klaryfi kacja czy pogłębienie wątpliwości?**

Spis treści
I.  Wprowadzenie
II.  Zakres stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007
III.  Umowa przewozu, prawo do informacji oraz bilety
IV.  Odpowiedzialność z tytułu opóźnienia, utraty połączenia i odwołania pociągu
V.  Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
VI.  Egzekwowanie przepisów przez właściwe organy
VII.  Podsumowanie

Streszczenie
Artykuł stanowi analizę Komunikatu Komisji Europejskiej ws. wytycznych interpretacyjnych do 
wybranych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pa-
sażerów w ruchu kolejowym. W omawianym dokumencie poruszone zostały kwestie dotyczące 
wszystkich obszarów regulowanych przez rozporządzenie 1371/2007 – od kwestii technicznych 
(takich jak zakres stosowania przepisów tego rozporządzenia czy możliwość przyznania przez 
państwa członkowskie czasowych zwolnień stosowania tych przepisów), przez regulacje kluczowe 
z punktu widzenia interesów pasażerów (m.in. zawarcie umowy przewozu, prawo do informacji, 
prawo do odszkodowania), z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograni-
czonej sprawności ruchowej, po wytyczne dla organów właściwych za egzekwowanie przepisów 
tego rozporządzenia. W artykule podjęto próbę oceny znaczenia Komunikatu Komisji Europejskiej 
dla stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007 w praktyce – zarówno przez zobligowane do 
tego podmioty, jak i organy właściwe ds. nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów. Oceniony 
został także wpływ omawianego dokumentu na proces ujednolicenia wykładni przepisów rozpo-
rządzenia 1371/2007 w skali całej UE.

Słowa kluczowe: prawa pasażerów; rozporządzenie 1371/2007; Komisja Europejska; transport 
kolejowy.

JEL: K23

 * Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych i Nadzoru, Departament Praw Pasażerów w Urzędzie Transportu Kolejowego; doktorant w Katedrze 
Prawa Cywilnego i Rodzinnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; adres e-mail: karol@doktorant.umk.pl. 
** Prezentowane poglądy autora nie mogą być utożsamiane z instytucją, w której jest zatrudniony.
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I. Wprowadzenie
W lipcu 2015 r. Komisja Europejska, w formie komunikatu1, opublikowała „Wytyczne inter-

pretacyjne do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym”2. Dokument ten jest pierwszym tego typu ana-
litycznym opracowaniem, w którym przedstawione zostały propozycje wykładni wybranych przepi-
sów rozporządzenia 1371/2007, uzupełnione sugestiami KE w zakresie stosowania konkretnych 
rozwiązań o charakterze dobrych praktyk. Co istotne, w treści Komunikatu KE zastrzegła, że jej 
celem nie jest wyczerpująca interpretacja wszystkich przepisów rozporządzenia 1371/2007 ani 
tworzenie nowych uregulowań prawnych, albowiem wykładania prawa unijnego pozostaje w gestii 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej3.

Wytyczne interpretacyjne przedstawione przez KE podzielone zostały na osiem tematycz-
nych części, tj.: 
1) Zakres rozporządzenia, 
2) Defi nicje,
3) Umowa przewozu, informacje oraz bilety, 
4) Odpowiedzialność za opóźnienie, utratę połączeń i odwołanie pociągu, 
5) Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
6) Skargi kierowane do przedsiębiorstw kolejowych, 
7) Informowanie pasażerów o przysługujących im prawach, 
8) Egzekwowanie przepisów, współpraca między krajowymi organami odpowiedzialnymi za 

egzekwowanie przepisów i kary. 
W omawianym dokumencie poruszone zostały więc kwestie dotyczące wszystkich obsza-

rów regulowanych przez rozporządzenie 1371/2007 – od kwestii technicznych (takich jak zakres 
stosowania przepisów tego rozporządzenia czy możliwość przyznania przez państwa człon-
kowskie czasowych zwolnień stosowania tych przepisów), przez regulacje kluczowe z punktu 
widzenia interesów pasażerów (m.in. zawarcie umowy przewozu, prawo do informacji, prawo 
do  odszkodowania), z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, po wytyczne dla organów właściwych za egzekwowanie przepisów tego 
rozporządzenia. 

Inicjatywę KE w zakresie przygotowania wytycznych interpretacyjnych do rozporządzenia 
1371/2007 należy ocenić pozytywnie, nie tylko z uwagi na dotychczasowy brak w przestrzeni 
prawno-regulacyjnej analogicznego dokumentu. Komunikat KE ma bowiem szansę wskazania 
nowych wariantów rozwiązań problemów, z jakimi do tej pory – na gruncie stosowania przepi-
sów rozporządzenia 1371/2007 – spotykały się podmioty rynku kolejowego funkcjonujące w Unii 
Europejskiej (a więc przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury), ale również sprzedawcy 
biletów czy operatorzy turystyczni. Kolejnym adresatem omawianych wytycznych są bez wątpie-
nia organy właściwe w państwach członkowskich UE odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie 

1 Komunikat Komisji Europejskiej „Wytyczne interpretacyjne do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw 
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym” z 03.07.2015 r., C(2015) 4089 fi nal, dostępny online: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/
news/doc/2015-07-03-stricter-enforcement-pax-rights/guidelines_pl.pdf
2 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, 
(Dz. Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007 r. ze zm.). 
3 Komunikat KE…, s. 2. 
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przepisów rozporządzenia 1371/2007 (w przypadku Polski takim organem jest Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego). Należy wreszcie zauważyć, że dokument opublikowany przez KE jest 
niemniej istotny także dla pasażerów oraz reprezentujących ich interesy organizacji. Można także 
stwierdzić, iż Komunikat KE będzie stanowił także punkt odniesienia w praktyce orzeczniczej – 
tak na gruncie krajowym, jak i europejskim. 

Przygotowane przez KE opracowanie zasługuje na pozytywną ocenę z jeszcze jednego 
względu. Otóż jak wynika z dotychczasowych analiz, elastyczność przyznana poszczególnym 
państwom członkowskim UE w zakresie wprowadzania zwolnień ze stosowania niektórych prze-
pisów rozporządzenia 1371/2007 doprowadziła jednocześnie do sprzeczności z celem, jakim jest 
utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego4. Efektem takiej możliwości, powszechnie 
wykorzystywanej przez państwa członkowskie UE, jest znaczne zróżnicowanie poziomu stosowa-
nia poszczególnych przepisów rozporządzenia 1371/2007 w skali UE5. Opublikowane przez KE 
wytyczne stanowią zatem szansę ujednolicenia wykładni przepisów rozporządzenia 1371/2007, 
które – jak wyżej wspomniano – obowiązują w różnym stopniu w poszczególnych państwach 
UE. Jednak ocena stopnia spełnienia tego założenia KE będzie możliwa dopiero po pewnym 
czasie obowiązywania i – co istotne – konsekwentnego stosowania przez wszystkie zobowiąza-
ne strony wspomnianego dokumentu w postaci wytycznych interpretacyjnych do rozporządze-
nia 1371/2007. 

II. Zakres stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007
Komunikat KE w części dotyczącej zakresu stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007 

zawiera istotne uwagi dotyczące czasowych zwolnień przyznawanych przez państwa członkow-
skie ze stosowania niektórych przepisów tego rozporządzenia. Generalna zasada wynikająca 
z przepisu art. 2 ust. 4 rozporządzenia 1371/2007 przewiduje, iż państwa członkowskie mogą 
w przejrzysty i niedyskryminujący sposób przyznać zwolnienie ze stosowania niektórych prze-
pisów tego rozporządzenia na okres nieprzekraczający 5 lat, który może zostać dwukrotnie 
przedłużony, za każdym razem na okres nieprzekraczający 5 lat, w odniesieniu do krajowych 
kolejowych połączeń pasażerskich. Jak zauważyła KE, przywołany przepis rozporządzenia 
1371/2007 nie określa jednak czasu po wejściu w życie tego rozporządzenia, w którym takie 
zwolnienia mogą zostać przyznane6. W praktyce powstaje więc wątpliwość odnośnie do praw-
nej dopuszczalności – w świetle przywołanego przepisu art. 2 ust. 4 rozporządzenia 1371/2007 
– wprowadzenia przez państwo członkowskie czasowych zwolnień ze stosowania wybra-
nych przepisów tego rozporządzenia, np. po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie przepisów 
tego aktu7. 

4 Komisja Europejska, Evaluation of Regulation 1371/2007. Final report, Bruksela 2012; raport dostępny online: http://ec.europa.eu/transport/themes/
passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf
5 W listopadzie 2014 r. jedynie cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej (tj. Dania, Włochy, Niderlandy i Słowenia) stosowały w pełni przepisy 
rozporządzenia 1371/2007, podczas gdy 22 państwa członkowskie w większym lub mniejszym stopniu skorzystały z prawa do przyznania czasowych 
zwolnień ze stosowania przepisów tego rozporządzenia; szerzej w tym zakresie: Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady, 
Zwolnienia przyznane przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ru-
chu kolejowym, COM(2015) 117 fi nal, Bruksela 2015; sprawozdanie dostępne online: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:
52015DC0117&from=EN.
6 Komunikat KE…, s. 3.
7 Rozporządzenie 1371/2007 weszło w życie 3 grudnia 2009 r. 
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W ocenie KE przepis art. 2 ust. 4 rozporządzenia 1371/2007 należy interpretować z uwzględ-
nieniem motywu 258 tego rozporządzenia, który odnosi się do potencjalnych trudności we wdra-
żaniu przez państwa członkowskie przepisów tego aktu. Stąd też, w opinii KE, nie powinno się 
przyznawać nowych, czasowych zwolnień ze stosowania wybranych przepisów rozporządzenia 
1371/2007 po kilku latach od jego wejścia w życie9.

Kolejną istotną wskazówką interpretacyjną zawartą w omawianym Komunikacie jest od-
niesienie do możliwości przyznawania przez państwa członkowskie zwolnień ze stosowania 
wybranych przepisów rozporządzenia 1371/2007 w stosunku do miejskich, podmiejskich i re-
gionalnych transgranicznych usług kolejowych. Co istotne, w przypadku tego rodzaju połączeń 
rozporządzenie 1371/2007 wprowadza możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie 
bezterminowego wyłączenia wybranych przepisów tego aktu (zatem odmiennie niż w przypadku 
połączeń „długodystansowych”). W opublikowanym Komunikacie KE rekomenduje jednak pań-
stwom członkowskim odstąpienie od możliwości wprowadzania tego typu zwolnień w stosunku 
do połączeń o charakterze transgranicznym. Jednocześnie Komisja przypomina, że celem roz-
porządzenia 1371/2007 jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w dziedzinie 
transportu (motyw drugi tego rozporządzenia). W ocenie Komisji odstąpienie od wskazanej wyżej 
możliwości przez państwa członkowskie zapewni równe traktowanie wszystkich usług o charak-
terze międzynarodowym10. Słuszność takiego argumentu nie budzi wątpliwości. O ile faktycznie 
połączenia „długodystansowe” mają odmienny charakter od połączeń miejskich, podmiejskich 
i regionalnych, o tyle brak jest uzasadnienia dla poparcia propozycji, zgodnie z którą pasażerowie 
korzystający z danego rodzaju połączeń mieliby być faworyzowaniu pod względem przysługu-
jących im praw. 

Z omawianym stanowiskiem KE wiąże się także kolejne zalecenie, odnoszące się do problemu 
stosowania czasowych zwolnień ze stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007 w zależności 
od rodzajów połączeń oraz terytorium, na którym są one wykonywane, z perspektywy pasażera 
podróżującego – na podstawie jednego biletu – za pośrednictwem wielu połączeń. Czy zatem 
pasażer, który podróżuje na podstawie jednego biletu z państwa A, przez państwo B, do pań-
stwa C, może liczyć na taki sam poziom ochrony swoich praw podczas całej podróży, zwłaszcza 
w przypadku, gdy poszczególne odcinki podróży odbywa różnymi rodzajami połączeń? Słusznie 
KE stwierdza, że pasażer ma prawo oczekiwać takiej samej ochrony na mocy przepisów prawa 
UE podczas całej podróży, a różnicowanie jego sytuacji poprzez różny zakres stosowania przepi-
sów tego samego aktu na terenie całej UE prowadziłoby nie tylko do niepewności pod względem 
informacyjnym czy prawnym, ale także stałoby w sprzeczności z podstawowym celem regulacji 
rozporządzenia 1371/200711. Również z tego względu zasadne jest, na co także zwróciła uwa-
gę KE, wprowadzenie pełnego zakresu stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007, bez 

8 Zgodnie z motywem 25 rozporządzenia 1371/2007 przedsiębiorstwa kolejowe w niektórych państwach członkowskich mogą mieć trudności przy 
stosowaniu ogółu przepisów tego rozporządzenia w chwili ich wejścia w życie. Dlatego państwa członkowskie powinny mieć możliwość udzielania cza-
sowych zwolnień ze stosowania przepisów tego rozporządzenia, dotyczących krajowych kolejowych usług pasażerskich w wewnętrznym dalekobieżnym 
ruchu kolejowym. Jednakże czasowe zwolnienie nie ma zastosowania do przepisów tego rozporządzenia, gwarantujących osobom niepełnosprawnym 
i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do podróżowania koleją i prawo osób zamierzających nabyć bilety na podróż koleją do uczynienia 
tego bez niepotrzebnych trudności, jak również do przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych za pasażerów i ich bagaż, do 
wymogu, aby przedsiębiorstwa te były odpowiednio ubezpieczone, i do wymogu, aby przyjęły one odpowiednie środki w celu zapewnienia pasażerom 
osobistego bezpieczeństwa na stacjach kolejowych i w pociągach, a także zarządzania ryzykiem.
 9 Komunikat KE.., s. 3.
10 Ibidem, s. 4. 
11 Ibidem, s. 5. 
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korzystania z opcji ich czasowych wyłączeń, tym bardziej w przypadku usług transgranicznych 
lub połączeń wykonywanych przez różnych przewoźników. 

III. Umowa przewozu, prawo do informacji oraz bilety
Z badań Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego wynika, że w transporcie 

kolejowym aż 50% wszystkich zgłaszanych i przeanalizowanych problemów wynika z opóźnień 
pociągów, spóźnień na przesiadkę oraz braku informacji12. Wyraźnie więc zaznaczają się trzy 
obszary, które z perspektywy państw członkowskich powinny zostać poddane szczególnej analizie 
oraz w których pożądane są konkretne działania ze strony organów nadzorczych. Informacja ta 
jest również istotna dla zobowiązanych podmiotów rynku kolejowego (tj. przewoźników kolejowych, 
zarządców infrastruktury, sprzedawców biletów czy operatorów turystycznych) – jako kierunek 
działań zmierzających do usprawnienia procesu podróży.

Istota prawa do informacji, jako jednego z najważniejszych praw przysługujących pasażerom 
kolei, wynika w głównej mierze z przepisów omawianego rozporządzenia 1371/2007. W akcie tym 
uregulowano m.in. okoliczności udzielania pasażerom informacji, ich zakres, formę oraz czas, 
w którym mają być przekazane. W orzecznictwie wskazuje się, że jeśli interesy podróżnych oraz 
ogólne cele realizowane przez rozporządzenie 1371/2007 mają być respektowane, konieczne 
jest, aby dostarczane pasażerom informacje były dla nich rzeczywiście użyteczne13. Jakie zatem 
wątpliwości na tle prawa do informacji wynikającego z przepisów rozporządzenia 1371/2007 do-
strzegła KE?

Istotny argument pojawia się w przywołanym komunikacie KE w stosunku do przepisu art. 8 
ust. 2 w zw. z Załącznikiem II część II rozporządzenia 1371/2007. Przepis ten wskazuje informa-
cje, jakie mają być dostarczane pasażerom przez przedsiębiorstwa kolejowe w trakcie podróży, 
tj. informacje o: usługach świadczonych w pociągu, następnej stacji, opóźnieniach, głównych 
możliwościach przesiadek, kwestiach bezpieczeństwa i ochrony. W ocenie KE informacje doty-
czące opóźnień oraz głównych możliwości przesiadek, dostarczane przez dane przedsiębiorstwo 
kolejowe nie powinny ograniczać się wyłącznie do usług świadczonych przez to przedsiębior-
stwo, lecz uwzględniać także ofertę innych przewoźników14. Z orzecznictwa wynika bowiem, że 
to na zarządcy infrastruktury ciąży obowiązek przekazywania przedsiębiorstwom kolejowym, na 
niedyskryminujących zasadach, danych w czasie rzeczywistym, dotyczących pociągów innych 
przedsiębiorstw kolejowych, jeśli stanowią one główne możliwości przesiadek w rozumieniu czę-
ści II Załącznika II do rozporządzenia 1371/200715. W związku z tym, jeśli zarządca infrastruktury 
dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi rozkładów jazdy, a co za tym idzie, także 
możliwości skomunikowania (przesiadek), dane przedsiębiorstwo kolejowe powinno zostać od-
powiednio poinformowane w przypadku żądania pasażera odnoszącego się do ww. zakresu 
informacji. 

Powyższe uwagi, istotne z punktu widzenia procesu przekazywania informacji interesu-
jących pasażerów, dotyczą jednak poziomu ich wymiany pomiędzy zarządcami infrastruktury 
12 Sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu, (2012/2067(INI)), 
Bruksela 2012, s. 18. 
13 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 listopada 2012 r. w sprawie Westbahn Management GmbH vs. ÖBB-Infrastruktur AG, 
(C-136/11), LEX nr 1227114.
14 Komunikat KE…, s. 6. 
15 Wyr. TSUE w sprawie Westbahn Management GmbH vs. OBB-Infrastruktur AG, op. cit.
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a przewoźnikami kolejowymi. Należy zauważyć, że nawet jeśli zarządca infrastruktury przekaże 
konkretną informację zainteresowanemu przewoźnikowi, brakuje gwarancji jej dalszego udostęp-
nienia podmiotowi najbardziej zainteresowanemu, czyli pasażerowi. Niemniej jednak sam obo-
wiązek dystrybuowania informacji, o których mowa, ciążący na zarządcach infrastruktury, należy 
ocenić pozytywnie z punktu widzenia ich wiarygodności i dostępności. 

Kolejnym obszarem, w którym KE dostrzegła potencjalne wątpliwości w stosowaniu przepisów 
rozporządzenia 1371/2007 jest komputerowy system informacji i rezerwacji w transporcie kolejo-
wym (dalej: KSIRTK), który zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 1371/2007 ma powstać w celu 
dostarczania informacji oraz wystawiania biletów. Słusznie zatem stwierdziła KE, wskazując, że 
obowiązek dostarczania przez przedsiębiorstwa kolejowe informacji, o których mowa w przepisie art. 
8 ust. 1 rozporządzenia 1371/200716, jest niezależny od utworzenia KSIRTK17. System ten ma być 
bowiem docelowo narzędziem służącym przekazywaniu tych informacji, niemniej jednak zasadne 
jest, by pasażerowie otrzymywali je na bieżąco, bez względu na to czy KSIRTK został wdrożony, 
czy też nie. 

Ponadto KE rekomenduje, by – w zakresie dostępności biletów – przedsiębiorstwa kolejo-
we, oferujące bilety w różnych kanałach sprzedaży, umożliwiały zakup najważniejszych biletów 
za pośrednictwem wszystkich kanałów18. Jednocześnie pozytywnie należy ocenić istotną uwagę 
poczynioną w omawianym Komunikacie KE, zgodnie z którą na przedsiębiorstwach kolejowych 
ciąży obowiązek realizacji przepisu art. 8 ust. 1 w zw. z Załącznikiem II część I rozporządzenia 
1371/2007. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorstwo kolejowe zdecyduje się na sprzedaż jedynie 
wybranych biletów za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży, wówczas ma 
obowiązek poinformowania pasażerów o pozostałych biletach dostępnych na oferowane przez to 
przedsiębiorstwo połączenia. Takie zastrzeżenie jest istotne przede wszystkim z punktu widzenia 
potrzeby prawidłowej realizacji przepisu art. 8 ust. 1 w zw. z Załącznikiem II część I rozporządze-
nia 1371/2007 w zakresie informowania pasażerów o warunkach najniższych opłat za przewóz. 
Może bowiem dojść do sytuacji, w której dane przedsiębiorstwo kolejowe zrezygnuje ze sprzedaży 
biletów w promocyjnych taryfach, np. poprzez system sprzedaży internetowej, oferując takie bilety 
wyłącznie w kasach biletowych. Zachodzi wówczas obowiązek wyczerpującego i przejrzystego 
poinformowania pasażera o możliwości zakupu biletu na dane połączenie w korzystniejszej cenie 
za pośrednictwem innego kanału dystrybucji biletów19. 

16 Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1371/2007, przedsiębiorstwa kolejowe oraz sprzedawcy biletów, bez uszczerbku dla art. 10 tego 
rozporządzenia, udzielają pasażerowi na jego żądanie (przed rozpoczęciem podróży) przynajmniej informacji wymienionych w Załączniku II część 
I tego rozporządzenia, tj. informacji o: (1) ogólnych warunkach umów mających zastosowanie do umowy; (2) rozkładach jazdy i warunkach odbycia 
najszybszej podróży; (3) rozkładach jazdy i warunkach najniższych opłat za przewóz; (4) dostępności, warunkach dostępu i dostosowaniu pociągu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej; (5) możliwościach i warunkach przewozu rowerów; (6) dostępności 
miejsc siedzących w wagonach dla palących i dla niepalących w klasie pierwszej i drugiej oraz w kuszetkach i wagonach sypialnych; (7) działaniach 
mogących przerwać lub opóźnić połączenie; (8) usługach dostępnych w pociągu; (9) procedurach odbioru zagubionego bagażu oraz (10) procedurach 
wnoszenia skarg. 
17 Komunikat KE…, s. 7. 
18 Ibidem, s. 8. 
19 Podobny do opisanego przykład był przedmiotem analizy w ramach postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją administracyjną Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego, stwierdzającą naruszenie przepisów rozporządzenia 1371/2007 przez przedsiębiorstwo kolejowe. Szerzej na ten temat: 
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/5429,Kara-pieniezna-dla-PKP-Intercity-SA.html?search=71192203. 
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IV. Odpowiedzialność z tytułu opóźnienia, uraty połączenia 
i odwołania pociągu

Interesujące stanowisko KE zajęła również w przypadku przepisów dotyczących zwrotu 
kosztów podróży oraz odszkodowania, o których mowa w przepisach art. 16 i 17 rozporządzenia 
1371/2007. Na tle przykładu, w którym pasażer odbywa podróż na podstawie odrębnych biletów 
sprzedanych w ramach jednej umowy przewozu20, KE postawiła pytanie: czy wówczas, w przy-
padku opóźnienia przekraczającego 60 minut, pasażerowi przysługuje odszkodowanie, o którym 
mowa w przepisie art. 17 rozporządzenia 1371/200721. W ramach odpowiedzi KE pozytywnie 
opowiedziała się za taką możliwością, podnosząc, że jeżeli opóźnienie w miejscu docelowym 
wyniesie ponad 60 minut, wówczas pasażerowi przysługuje odszkodowanie, o którym mowa, 
nawet jeśli żadne z opóźnień na poszczególnych segmentach odbytej podróży nie przekroczy 
60 minut22. 

Tak sformułowane stwierdzenie nie budzi sprzeciwu. Skoro bowiem oddzielne bilety na po-
szczególne segmenty jednej podróży, nabyte w ramach jednej umowy przewozu stanowią podstawę 
odbycia podróży, w trakcie której dojdzie do opóźnienia wynoszącego ponad 60 minut w miejscu 
docelowym, wówczas zasadne jest uznanie, iż pasażer odbywający podróż na podstawie takie-
go biletu korzysta z uprawnień, o których mowa w przepisie art. 17 rozporządzenia 1371/2007. 
Odmowa przyznania takiej ochrony temu podróżnemu stałaby w sprzeczności z podstawowym 
celem regulacji, jaką stanowi omawiane rozporządzenie23. 

W analizowanym Komunikacie KE poruszony został także wątek prawa do odszkodowania 
w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej. W tym kontekście przy-
pomniany został istotny – tak dla wykładni przepisów rozporządzenia 1371/2007, ochrony praw 
pasażerów w transporcie kolejowym, interesów przedsiębiorców kolejowych oraz praktyki orzecz-
niczej właściwych organów regulacyjnych – wyrok TSUE w sprawie ÖBB-Personenverkehr AG24. 
W orzeczeniu tym TSUE jednoznacznie stwierdził, iż omawiany wyżej przepis art. 17 ust. 1 rozpo-
rządzenia 1371/2007 nie przewiduje możliwości zwolnienia przedsiębiorstwa kolejowego z odpo-
wiedzialności w przypadku opóźnienia powstałego na skutek działania o charakterze siły wyższej. 
Zgodnie z oceną TSUE taka możliwość nie istnieje przede wszystkim dlatego, że wspomniany 
przepis art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1371/2007 nie zawiera stosownej klauzuli umożliwiającej 
przewoźnikom kolejowym uchylenie się od odpowiedzialności, a zatem nawet w przypadku zdarzeń 
o charakterze siły wyższej pasażerom należne jest odszkodowanie, pod warunkiem zaistnienia 
przesłanek określonych w przepisie art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1371/200725. 

Co istotne, w Komunikacie KE poinformowała jednocześnie, że przeanalizowana zostanie 
możliwość równego traktowania wszystkich rodzajów transportu w zakresie możliwości wyłącze-
nia odpowiedzialności przewoźnika z uwagi na zdarzenie o charakterze siły wyższej, zmierzająca 

20 Pod warunkiem, że bilety takie stanowią dowód zawarcia umowy przewozu dotyczącej wykonania następujących po sobie połączeń kolejowych, 
obsługiwanych przez jedno lub kilka przedsiębiorstw kolejowych. 
21 Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1371/2007, w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut pasażerowi przysługuje od-
szkodowanie w wysokości 25% ceny biletu, natomiast w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut i więcej – 50% ceny biletu. 
22 Komunikat KE…, s. 9. 
23 Zwłaszcza w kontekście motywu 3 do rozporządzenia 1371/2007, który stanowi, że skoro pasażer w ruchu kolejowym stanowi słabszą stronę umowy 
przewozu, jego prawa powinny podlegać ochronie. 
24 Wyr. TSUE z 26.09.2013 r. w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG, Dz. U. UE C 2013, 344.12/2. 
25 Szerzej na temat omawianego orzeczenia TSUE: Kłosowski (2014, s. 112). 
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do niewypłacania pasażerom odszkodowania w przypadku nieprzewidzianych i nieuniknionych 
zdarzeń26. Dla pasażerów korzystających z usług kolei możliwość takiej zmiany, w ich przypadku 
in peius, nie może być satysfakcjonująca. Wprawdzie obiektywnie przyznać należy, że nie wszystkie 
zdarzenia stanowiące przyczynę opóźnienia są możliwe do przewidzenia i uniknięcia, jednak, jak 
zauważyła sama KE, transport kolejowy rządzi się swoimi prawami i ma pod tym względem inny 
charakter niż pozostałe gałęzie. Ewentualna zmiana omawianego przepisu art. 17 ust. 1 rozporzą-
dzenia 1371/2007, której możliwość sygnalizuje KE, stałaby również w sprzeczności z celem, dla 
którego ustanowiono przepisy tego rozporządzenia, zwłaszcza tym, który został zasygnalizowany 
w przywołanym już motywie trzecim do tego aktu. 

Osobną uwagę zwrócono także na problematyczną wykładnię przepisu art. 16 lit. b i c rozpo-
rządzenia 1371/2007, w których zastosowano sformułowanie „porównywalne warunki przewozu” 
dla usług wykonywanych w zastępstwie za opóźnione połączenie. W ocenie KE porównywalność 
warunków przewozu zależy od wielu czynników i powinna być ona oceniana indywidualnie dla 
każdego przypadku. Jednocześnie KE przedstawiła zbiór dobrych praktyk w tym zakresie, zgod-
nie z którym:
a) pasażerowie nie powinni być przenoszeni do niższej klasy, a w przypadku gdy to nastąpi – 

pasażerowie posiadający bilety na klasę wyższą powinni otrzymać zwrot różnicy ceny biletu, 
b) w przypadku, gdy jedyną możliwością odbycia podróży „zastępczej” jest skorzystanie z usług 

innego przewoźnika lub innego środka transportu w klasie lub cenie wyższej niż pierwotna, 
wówczas taka zmiana powinna nastąpić bez dodatkowych kosztów dla pasażera, 

c) ograniczona do minimum powinna zostać liczba przesiadek, 
d) całkowity czas podróży „zastępczej” powinien być zbliżony do czasu podróży, którą pasażer 

miał pierwotnie odbyć, 
e) w przypadku potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 

którym na etapie podróży pierwotnej miała być zapewniona pomoc, zasadne jest jej udzie-
lenie także w ramach podróży „zastępczej”, 

f) o ile jest to możliwe, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej po-
winny mieć zapewnioną trasę (połączenie) uwzględniającą szczególne potrzeby tych osób27. 
Powyższe reguły znajdują uzasadnienie i zasługują na poparcie z perspektywy ochrony inte-

resów pasażera. Brakuje bowiem argumentów uzasadniających możliwość dalszego pogorszenia 
jego sytuacji w przypadku doznanych uciążliwości w postaci opóźnienia pociągu. Niemniej jednak 
przytoczone wytyczne są jedynie rekomendacjami KE, w związku z czym nie mają charakteru 
wiążącego, zatem nie mogą stanowić źródła roszczenia pasażerów. Pozytywnie należy jednak 
ocenić fakt jednoznacznie propasażerskiego podejścia ze strony KE w wykładni przepisu art. 16 
lit. b i c rozporządzenia 1371/2007. 

Komisja Europejska dostrzegła także problematyczną wykładnię przepisu art. 18 ust. 2 
rozporządzenia 1371/2007, który stanowi o prawie do pomocy w postaci posiłków, napojów i za-
kwaterowania w przypadku opóźnienia połączenia. Największą wątpliwość budzą sformułowania 
niedookreślone użyte w przywołanym przepisie, takie jak obowiązek zapewnienia posiłków i napojów 
„odpowiednio do czasu oczekiwania” oraz prawo do oceny przez przedsiębiorstwo kolejowe czy 

26 Komunikat KE…, s. 10. 
27 Komunikat KE…, s. 11–12.
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dostarczenie takiej formy pomocy jest „rozsądne”. W Komunikacie KE zajęła stanowisko, zgodnie 
z którym sformułowanie „odpowiednio do czasu oczekiwania” powinno być oceniane – w kontek-
ście dostarczenia wspomnianej pomocy – m.in. przez pryzmat pory dnia (obiektywnie w porze 
nocnej dostarczenie pomocy w postaci posiłków i napojów pasażerom opóźnionego pociągu, jeśli 
nie są one dostępne na pokładzie tego pociągu, będzie trudniejsze niż w porze dziennej). Z kolei 
„rozsądność” dostarczenia takiej pomocy należy, zdaniem KE, oceniać przez pryzmat miejsca 
i łatwości dostawy, czasu oraz jej kosztu28. W praktyce ocena prawidłowości realizacji omawianego 
obowiązku przez przedsiębiorstwo kolejowe będzie jednak bardzo trudna. Każdy z przewoźników 
będzie bowiem w inny sposób szacować łatwość dostawy, jej czas i koszt. Wysoki stopień zindy-
widualizowania tego typu przypadków skłania ku refl eksji, iż w zbliżonych przypadkach (stanach 
faktycznych) pasażerowie korzystający z danych połączeń będą inaczej traktowani. Odmiennie 
bowiem stosunek kosztów, łatwość dostawy oraz jej czas oceni przewoźnik wykonujący liczne 
połączenia na terenie całego kraju, a inaczej przedsiębiorca, który wykonuje przewozy jedy-
nie na kilku liniach. Nie oznacza to jednak, że istnieje pełna dowolność w subiektywnej ocenie 
przez poszczególnych przewoźników ww. okoliczności. Zawsze należy bowiem pamiętać o sen-
sie i celu regulacji, jaką stanowi rozporządzenie 1371/2007. Jak podkreślono w orzecznictwie, 
przepisy tego rozporządzenia stanowią o ochronie interesów nie przedsiębiorców kolejowych, 
a pasażerów29. 

V. Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej 

Przyjęte przez KE wytyczne interpretacyjne do wybranych przepisów rozporządzenia 
1371/2007 zawierają także uwagi dotyczące szczególnych potrzeb pasażerów niepełnospraw-
nych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. Zgodnie bowiem z motywem dziesiątym do tego 
rozporządzenia, wskazane wyżej osoby powinny mieć możliwość podróżowania koleją z możli-
wością porównywalną do pozostałych pasażerów, z zachowaniem prawa do swobodnego prze-
mieszczania się, swobodnego wyboru i niedyskryminacji. Z tego też względu KE, odnosząc się 
do treści art. 19 rozporządzenia 1371/2007, stanowiącego o prawie do przewozu przysługującego 
osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, stwierdziła, że 
ewentualne odstępstwa od prawa do przewozu ww. osób (uregulowane w przepisie art. 19 ust. 2 
omawianego rozporządzenia), powinny zawsze opierać się na uzasadnionych podstawach, zgod-
nie z niedyskryminacyjnymi zasadami dostępu30. Należy jednak ocenić, że wszędzie tam, gdzie 
pozostawiona jest dowolność decyzyjna przewoźnika (w tym przypadku umożliwiająca uchylenie 
się od obowiązku przewozu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności rucho-
wej „gdy jest to absolutnie konieczne”), zachodzi ryzyko naruszenia interesów pasażerów. Z tego 
też względu, w obecnym stanie prawnym, obiektywnie niemożliwe jest stworzenie katalogu enu-
meratywnie wskazanych przypadków, w których dopuszczalne będzie takie uchylenie się przez 
przedsiębiorstwo kolejowe od obowiązku przewozu. 

28 Komunikat KE, s. 12. 
29 Wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.10.2012 r., VII SA/Wa 1382/12, LEX nr 1343827. 
30 Komunikat KE…, s. 13. 
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Innymi istotnymi uwagami KE, z punktu widzenia potrzeb pasażerów niepełnosprawnych 
oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, są następujące wytyczne:
a) ponieważ prawo do pomocy przysługujące ww. osobom nie jest uzależnione od przedstawie-

nia jakiegokolwiek zaświadczenia (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), przedsię-
biorstwa kolejowe nie mają prawa wymagać od podróżnych okazania tego typu dokumentu 
w sytuacji, gdy zażądają oni udzielenia pomocy zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1371/2007; 

b) ponieważ udzielenie pomocy ww. osobom jest bezpłatne, bezpłatna powinna być również 
możliwość zgłoszenia potrzeby takiej pomocy (np. bezpłatna infolinia, bezpłatna aplikacja 
internetowa etc.);

c) w przypadku podróży składającej się z kilku segmentów, wystarczy jedno zgłoszenie dotyczą-
ce potrzeby udzielenia pomocy ww. osobom; zgłoszenie takie powinno zostać przekazane 
pomiędzy zobowiązanymi podmiotami (a więc głównie przewoźnikami kolejowymi i zarząd-
cami infrastruktury, ale również sprzedawcami biletów czy operatorami turystycznymi); 

d) w przypadku braku stosownego zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy ww. osobom, 
właściwe podmioty powinny podjąć wszelkie stosowne wysiłki zmierzające do zapewnienia 
takiej pomocy; w ocenie KE ograniczanie tego typu pomocy jedynie do przypadków, które zo-
stały wcześniej zgłoszone, jak również zawieranie takiej zasady w regulacjach wewnętrznych 
(a więc najczęściej w regulaminach przewozowych) jest niezgodne z celem rozporządzenia 
1371/200731. 
Powyższe wytyczne KE należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia ochrony praw pasaże-

rów, albowiem ukierunkowują wykładnię przepisów rozporządzenia 1371/2007 na prawidłową jego 
realizację, a nie zbędną polemikę. Prawidłowe wykonywanie ww. obowiązków przez zobowiązane 
podmioty, będące profesjonalnymi przedsiębiorcami nie tylko nie powinno być nadmierną trudnoś-
cią, lecz także stale rozwijanym i ulepszanym standardem, który aktualnie – niestety – w pewnych 
obszarach jest jeszcze trudny do zidentyfi kowania. 

VI. Egzekwowanie przepisów przez właściwe organy
Zgodnie z motywem dwudziestym drugim do rozporządzenia 1371/2007, państwa człon-

kowskie powinny ustanowić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszania przepisów 
tego rozporządzenia oraz zapewnić ich stosowanie. Co więcej, zgodnie z powołanym motywem, 
takie sankcje powinny być skuteczne, odstraszające i proporcjonalne. Jak wynika z analizowa-
nych wytycznych interpretacyjnych do przepisów rozporządzenia 1371/2007, także w obsza-
rze egzekwowania tych przepisów przez właściwe organy krajowe32 może dochodzić do wielu 
wątpliwości. 

W pierwszej kolejności KE zwróciła uwagę, że skargi składane przez pasażerów na rea-
lizację przepisów rozporządzenia 1371/2007 przez zobowiązane do tego podmioty mogą być 
rozpatrywane w postępowaniu dwuinstancyjnym. Zaleceniem Komisji jest jednak, by w pierwszej 
kolejności skargi takie kierowane były do przedsiębiorstw kolejowych, a dopiero na etapie drugiej 
instancji – do właściwego organu nadzoru. Ponadto KE, odnosząc się do zasady racjonalnego za-
rządzania administracyjnego podniosła, że skargi powinny być rozpatrywane szybko i skuteczne, 

31 Ibidem, s. 13–14.
32 W Polsce organem właściwym ds. nadzoru nad prawidłową realizacją przepisów rozporządzenia 1371/2007 jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 
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a ewentualne opóźnienia w ich procedowaniu mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na interesy 
poszczególnych pasażerów, lecz także na nierówne ich traktowanie w skali UE33. 

Osobne uwagi KE odniosła w stosunku do terminów rozpatrywania skarg kierowanych przez 
pasażerów na realizację przepisów rozporządzenia 1371/2007. Zgodnie z wytycznymi KE poświad-
czenie odbioru skargi powinno zostać wysłane podróżnemu najpóźniej w terminie dwóch tygodni, 
ostateczna odpowiedź w ciągu trzech miesięcy, a w szczególnie trudnych sprawach – maksy-
malnie w terminie sześciu miesięcy34. Co istotne, w Komunikacie KE stwierdzono ostatecznie, iż 
w zakresie terminów, o których mowa, zasadne jest kierowanie się prawem krajowym, nawet jeśli 
miałoby to prowadzić do pewnych różnic na poziomie UE. 

Równie istotne uwagi KE przedstawiła w stosunku do problemu rozpatrywania skarg o cha-
rakterze transgranicznym. W dobie zwiększania mobilności podróżnych oraz uruchamiania kolej-
nych kolejowych połączeń międzynarodowych, powstaje zasadne pytanie o właściwość danego 
podmiotu lub organu nadzorczego w przypadku doznanych komplikacji podczas tego typu podróży. 

W ocenie KE zasadą powinno być, iż skargę rozpatruje właściwy organ tego kraju, w którym 
wydana została licencja danemu przedsiębiorstwu kolejowemu, z którym zawarta została umowa 
przewozu lub które było zobligowane do wykonania danego obowiązku. Jednocześnie KE przy-
znała możliwość wspólnego podjęcia decyzji przez organy kilku państw członkowskich, których 
skarga dotyczy, o wyborze wiodącego organu („zwłaszcza jeżeli właściwość nie jest oczywista 
lub jeżeli może to ułatwić lub przyspieszyć rozpatrzenie skargi”)35. W praktyce właściwość kon-
kretnego organu danego państwa członkowskiego będzie więc oceniana indywidualnie, w drodze 
porozumienia i współpracy pomiędzy ww. organami. Z punktu widzenia interesów pasażerów taką 
sytuację należy ocenić pozytywnie – ostatecznie ciężar ustalenia właściwości organu w danym 
przypadku leży nie po stronie pasażera, a właśnie w gestii organów powołanych do spraw nad-
zoru nad przestrzeganiem praw przysługujących temu pasażerowi. 

VII. Podsumowanie
Jak wynika z wytycznych interpretacyjnych do rozporządzenia 1371/2007 opublikowanych 

przez KE, praktycznych problemów ze stosowaniem tych przepisów jest wiele. Pojawiają się one 
zarówno po stronie pasażerów, jako słabszej strony umowy przewozu, jak i podmiotów zobowią-
zanych do prawidłowej realizacji tych przepisów. Część z omówionych norm jest także praktycznie 
wątpliwa dla organów właściwych ds. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ww. rozporządzenia. 
Ponieważ podstawowym celem rozporządzenia 1371/2007 jest ujednolicenie standardu ochrony 
praw pasażerów kolei na terenie całej UE, inicjatywę w postaci ww. wytycznych interpretacyjnych 
należy ocenić pozytywnie. Komunikat KE jest bowiem pierwszym tego typu dokumentem odnoszą-
cym się bezpośrednio do problemów praktycznych sygnalizowanych przez państwa członkowskie 
UE oraz przedsiębiorstwa kolejowe. 

Należy mieć jednak świadomość, że analizowany dokument nie porusza wszystkich wątpli-
wych aspektów związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzenia 1371/2007 w praktyce. 
W związku z tym pozostaje ryzyko, iż pomimo ujednolicenia w skali UE praktyki interpretacyjnej 

33 Komunikat KE…, s. 16. 
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 17.
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rozporządzenia 1371/2007 w obszarach, które zostały przedstawione w Komunikacie KE, pozo-
stałe przepisy, do których wytyczne interpretacyjne nie zostały wydane, nadal będą rozbieżnie 
traktowane w państwach UE. 

Trzeba wreszcie podkreślić, iż omówiony Komunikat KE nie ma mocy obowiązującej, w związku 
z czym należy go traktować jako rekomendację dobrych praktyk. To oznacza, że – nawet pomimo 
słusznej idei – wizja ujednolicenia wykładni przepisów rozporządzenia 1371/2007 w skali całej 
UE jest jeszcze, niestety, odległa. Omówione wytyczne interpretacyjne KE są jednak ważnym, 
godnym uwagi krokiem ku klaryfi kacji wskazanych wątpliwości. 

Bibliografi a
Kłosowski, K. (2014). Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu. Glosa do wyroku 

TSUE z 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG. iKAR, 7(3).



127

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.11

Dagmara Kuźniar-Kwiartek*

Opóźnienie lotu a prawo do odszkodowania na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego 
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wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 

w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub 
dużego opóźnienia lotów – przegląd wybranego orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE

Spis treści
I.  Wprowadzenie 
II.  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 stycznia 2009 r. w połączonych sprawach 

C-402/07 i C-432/07
III.  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 23 października 2012 r. w sprawach połączonych 

C-581/10 i C-629/10
IV.  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-11/11
V.  Podsumowanie 

JEL: K13, L93

I. Wprowadzenie
Zasady odpowiedzialności przewoźników lotniczych na poziomie unijnym reguluje rozporzą-

dzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/911. Ma 
ono zastosowanie do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa 
członkowskiego UE oraz tych, którzy odlatują z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądują 
na lotnisku państwa członkowskiego UE, a przewoźnik lotniczy obsługujący lot jest przewoźni-
kiem wspólnotowym (art. 3 ust. 1). Rozporządzenie posługuje się terminem „obsługującego prze-
woźnika”, który oznacza przewoźnika lotniczego wykonującego lub zamierzającego wykonywać 
lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem lub działającego w imieniu innej osoby prawnej lub 
fi zycznej, mającej umowę z tym pasażerem (art. 2 lit. a).

Jedną z przewidzianych w rozporządzeniu podstaw odpowiedzialności przewoźnika jest 
opóźnienie w stosunku do planowanego startu. Zgodnie z art. 6 w sytuacji, gdy obsługujący 

* Adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1 Dz. Urz. UE 2004 L46/1.
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przewoźnik mógł przewidzieć, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowanego startu, pasa-
żerowie, w ramach limitów czasowych określonych w odniesieniu do długości lotów2, mają prawo 
do opieki na podstawie art. 9, a gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin przysługuje im 
prawo do zwrotu należności zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a). Rozporządzenie nie mówi natomiast 
o prawie do odszkodowania z art. 73, rezerwując je wyraźnie do sytuacji, w której odmówiono 
pasażerom przyjęcia na pokład lub lot został odwołany (art. 4 i 5). Inaczej do tej kwestii ustosun-
kował się w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE, wskazując podstawy prawa do 
odszkodowania również dla pasażerów lotów opóźnionych. 

II. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 stycznia 2009 r. 
w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/074

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 został 
wydany w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wniosków złożonych przez Bundesgerichtshof 
(Niemcy) i Handelsgericht Wien (Austria). Wnioski dotyczyły dwóch sporów między Christopherem 
Sturgeonem i jego rodziną a przewoźnikiem lotniczym Condor Flugdienst GmbH oraz między 
Stefanem Bökiem i Cornelią Lepuschitz a przewoźnikiem lotniczym Air France SA. Przedmiotem 
sporów była odmowa ze strony przewoźników lotniczych wypłaty odszkodowania na rzecz pa-
sażerów, których przybycie do docelowego portu lotniczego nastąpiło odpowiednio z dwudzie-
stopięcio- i dwudziestodwugodzinnym opóźnieniem w stosunku do planowanej godziny przylotu. 

Na tle powyższych spraw sformułowano m.in. pytanie: czy opóźnienie lotu, jeśli jest duże, 
należy uznać za odwołanie lotu w rozumieniu art. 2 lit. l) i art. 5 rozporządzenia nr 261/2004 i czy 
art. 5, 6 i 7 tego rozporządzenia należy interpretować w sposób dający pasażerom lotów opóź-
nionych prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7, odnoszącym się do pasażerów lotów 
odwołanych.

Trybunał, interpretując pojęcie opóźnienia lotu, zaznaczył, że może być ono sprecyzowane 
poprzez odwołanie do kontekstu, w jaki się wpisuje. Art. 6 rozporządzenia posługuje się terminem 
„opóźnienie lotu”, które występuje tylko w odniesieniu do planowanej godziny odlotu i które zakła-
da, że po godzinie odlotu pozostałe czynniki wpływające na lot powinny pozostać niezmienione. 
Wobec tego lot jest opóźniony, jeżeli jest wykonywany według rozkładu, a rzeczywista godzina 
jego startu jest opóźniona w stosunku do planowanej. Trybunał zaznaczył, że lot opóźniony to 
jednak lot, który miał miejsce, a więc nie można uznać lotu opóźnionego za lot odwołany, w tym 
drugim przypadku bowiem lot pierwotnie zaplanowany nie jest wykonany. Ta zasadnicza różnica 
implikuje wniosek, iż w przypadku lotów opóźnionych, nawet w przypadku dużego opóźnienia, 
możemy mówić o odwołaniu tylko wtedy, gdy przewoźnik lotniczy zapewni przewóz pasażerów 
w ramach alternatywnego lotu, którego pierwotny rozkład różni się od rozkładu lotu pierwotnie 
przewidzianego5. Dlatego Trybunał uznał, że co do zasady, możliwe jest przyjęcie, iż doszło do 

2 W art. 6 mowa o następujących limitach czasowych: a) dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów; b) trzy lub więcej godzin 
w przypadku wszystkich lotów w ramach UE dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów; c) cztery 
lub więcej godzin w przypadku innych lotów.
3 Art. 7 rozporządzenia określa kwoty odszkodowania na 250 EUR, 400 EUR i 600 EUR w zależności od długości lotu. Przy ustalaniu odległości za 
podstawę służy ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpiło po czasie planowanego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego od-
mową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu. 
4 ECLI:EU:C:2009:716.
5 Ibidem, pkt 35.
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odwołania lotu, jeżeli pierwotnie opóźniony lot zostaje przeniesiony na inny lot, czyli ma miejsce 
odstąpienie od rozkładu pierwotnego lotu i dołączenie przez jego pasażerów do pasażerów lotu 
również przewidzianego w rozkładzie, niezależnie od lotu, na który przeniesieni pasażerowie 
mieli rezerwację6. Jednocześnie podkreślono, że o fakcie opóźnienia lub odwołania lotu nie sta-
nowi tego typu komunikat podany na lotniskowej tablicy lub informacja udzielona przez personel 
przewoźnika czy odbieranie przez pasażerów bagażów lub otrzymywanie nowych kart pokłado-
wych. Doprecyzowano również, że nie jest rozstrzygająca przesłanka, by skład grupy pasażerów 
pierwotnie posiadających rezerwację był absolutnie identyczny ze składem grupy przewożonej 
w terminie późniejszym7. 

W kwestii odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu Trybunał stwierdził, iż z rozporządze-
nia nr 261/2004 nie wynika wyraźnie prawo do odszkodowania w tego typu sytuacjach, podkreślił 
jednak, że przy wykładni przepisów prawa unijnego należy brać pod uwagę nie tylko ich brzmienie, 
lecz także kontekst i cel regulacji, której stanowią część8. Część normatywna aktu prawnego musi 
być interpretowana z uwzględnieniem motywów, które doprowadziły do jego wydania9. 

Trybunał odwołał się do pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności”, które są przewidziane wy-
łącznie w art. 5 ust. 3 rozporządzenia i dają przewoźnikowi lotniczemu możliwość uwolnienia się 
od odpowiedzialności odszkodowawczej w razie odwołania lotu. Zauważył, że w myśl motywu 
15 rozporządzenia za nadzwyczajne okoliczności powinno się uważać sytuację, gdy decyzja 
kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu spowodowała danego dnia przełożenie lotu 
na następny dzień czy odwołanie lotu, ale również powstanie dużego opóźnienia. Użycie pojęcia 
dużego opóźnienia w kontekście nadzwyczajnych okoliczności pozwala natomiast powiązać je 
z prawem do odszkodowania10. 

Trybunał podkreślił, że sytuacja pasażerów lotów opóźnionych nie różni się od sytuacji pasa-
żerów lotów odwołanych, ponoszą oni bowiem analogiczną szkodę, polegającą na stracie czasu, 
a więc znajdują się w sytuacjach porównywalnych. W obu przypadkach transport lotniczy staje 
się trudniejszy, jeśli nawet pasażerowie zostają przewiezieni do miejsca docelowego, przybywają 
do niego w terminie późniejszym niż pierwotnie planowany, a w konsekwencji ponoszą analogicz-
ną stratę czasu11. Trybunał uznał również za zasadne powiązanie prawa do odszkodowania ze 
stratą czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny w stosunku do pierwotnie przewidzianej przez 
przewoźnika lotniczego godziny przylotu. Odwołał się przy tym do art. 6 rozporządzenia, który 
przewiduje określone skutki prawne już w przypadku opóźnienia lotu w stosunku do planowane-
go startu o dwie godziny i wspomnianego motywu 15, w którym jest mowa o dużym opóźnieniu. 

W myśl powyższych rozważań orzeczono, że „opóźniony lot, niezależnie od czasu trwania 
opóźnienia, nawet gdy jest ono duże, nie może zostać uznany za odwołany, jeżeli jest realizowany 
zgodnie z pierwotnie przewidzianym przez przewoźnika lotniczego rozkładem” (pkt 1 wyroku), na-
tomiast pasażerowie lotów opóźnionych mogą być traktowani jak pasażerowie lotów odwołanych, 

 6 Ibidem, pkt 36.
 7 Ibidem, pkt 37 i 38.
 8 Ibidem, pkt 41. Zob. m.in. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-156/98 Niemcy przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2000:467, 
pkt 50, czy wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05 SGAE przeciwko Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:765, pkt 34. 
 9 Ibidem, pkt 42. Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-298/00P Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich, ECLI:EU:C:2004:240, pkt 97.
10 Zob. pkt 43 analizowanego wyroku.
11 Ibidem, pkt 54 i 56.
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a zatem mogą powoływać się na prawo do odszkodowania, jeżeli „z powodu tych lotów poniosą 
stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli przybędą do ich miejsca docelowego co 
najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu” 
(pkt 2 wyroku). Biorąc pod uwagę, że konsekwencją przyznania pasażerom lotów opóźnionych 
prawa do odszkodowania jest możliwość uchylenia się przez przewoźnika lotniczego od odpo-
wiedzialności odszkodowawczej na takich samych zasadach, jak w przypadku odwołania lotu 
(zob. art. 5 ust. 3), postanowiono, że nie jest on zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli 
jest w stanie dowieść, iż „duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych 
okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, 
to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego” 
(pkt 2 in fi ne wyroku).

III. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 23 października 2012 r. 
w połączonych sprawach C-581/ i C-629/1012

 Przedmiotem postępowania w sprawach połączonych C-581/ i C-629/10 były wnioski 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Amtsgericht Köln (Niemcy) i High 
Court of Justice (England &Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone 
Królestwo) odpowiednio w sporze pomiędzy Emeką Nelsonem i jego rodziną a przewoźnikiem 
lotniczym Deutsche Lufthansa AG w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania za dwudzie-
stogodzinne opóźnienie w stosunku do pierwotnie planowanej godziny przylotu oraz w sporze 
pomiędzy spółkami TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd i International 
Air Transport Association (międzynarodowym zrzeszeniem przewoźników powietrznych) a Civil 
Aviation Authority (Urzędem Lotnictwa Cywilnego) w przedmiocie odmowy zagwarantowania tym 
spółkom dokonywania wykładni rozporządzenia nr 261/2004 w sposób nieprzewidujący obowiązku 
wypłacania pasażerom odszkodowań z tytułu opóźnień lotów. 

W sprawach tych Trybunał ustosunkował się do zagadnienia prawa do odszkodowania za 
opóźniony lot w ramach pytań o: a) istnienie prawa do odszkodowania na mocy rozporządzenia 
nr 261/2004 w przypadku opóźnienia lotu i warunki, w których odszkodowanie to jest należne; b) 
ważność art. 5–7 rozporządzenia nr 261/2004 w świetle Konwencji montrealskiej z dnia 28 maja 
1999 r. o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, 
podpisanej w dniu 9 grudnia 1999 r. przez Wspólnotę Europejską; c) ważność art. 5–7 rozporzą-
dzenia nr 261/2004 w świetle zasady pewności prawa i zasady proporcjonalności.

Trybunał, odpowiadając na pierwsze pytanie, odwołał się do wyroku w sprawach połączonych 
C-402/07 i C-432/07 i przypomniał, że zasada równego traktowania wymaga, by „porównywalne 
sytuacje nie były traktowane w sposób odmienny, a sytuacje odmienne nie były traktowane w spo-
sób jednakowy, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione”13. Położenie pasażerów, 
których lot opóźnia się i pasażerów, których lot został odwołany jest natomiast porównywalne 
w kontekście odszkodowania na podstawie rozporządzenia nr 261/2004. Doznają oni podobnych 
niedogodności polegających na stracie co najmniej trzech godzin w stosunku do pierwotnego 

12 ECLI:EU:C:2012:657.
13 Ibidem, pkt 33. Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie C-210/03 Swedish Match, ECLI:EU:C:2004:802, pkt 70 
i wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04 IATA i ELFAA, ECLI:EU:C:2006:10, pkt 95.
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planu lotu, a w razie konieczności dotarcia do miejsca docelowego w danym momencie, nie są 
w stanie uniknąć straty czasu wynikającej z nowej sytuacji, nie mają bowiem w tej kwestii żadnej 
swobody14. Trybunał zwrócił również uwagę, że samo rozporządzenie w sposób dorozumiany 
kładzie nacisk na równoważność niedogodności doznawanych przez pasażerów lotów odwoła-
nych i pasażerów lotów opóźnionych, wspominając m.in. o zbyt dużej liczbie pasażerów, których 
dotyczą odwołania bez wcześniejszego poinformowania i duże opóźnienia (motyw 3). Biorąc pod 
uwagę, że celem rozporządzenia jest zwiększenie ochrony wszystkich pasażerów, pasażerowie 
lotów opóźnionych o trzy godziny lub więcej nie mogą być traktowani w sposób odmienny od pa-
sażerów korzystających z odszkodowania15. 

Trybunał, analizując drugie pytanie, zauważył, że postanowienia Konwencji montrealskiej, choć 
przewidują powództwo odszkodowawcze w razie szkód wynikających z opóźnienia w przewozie 
lotniczym i określają warunki i ograniczenia zasady wypłacania odszkodowań, których nie spełnia 
rozporządzenie nr 261/2004, nie unieważniają jego postanowień. Intencją autorów Konwencji nie 
było bowiem chronienie przewoźników przed podejmowaniem w stosunku do nich działań innych 
niż przewidziane w jej postanowieniach16. Trybunał zauważył, że postanowienia rozporządzenia 
dotyczą straty czasu, która nie jest szkodą powstałą w wyniku opóźnienia, o której mówi w art. 19 
Konwencja montrealska, lecz stanowi pewną niedogodność, podobnie jak inne niedogodności 
wynikające z odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu oraz dużego opóźnienia. Co więcej 
nie musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rzeczywistym opóźnieniem a stratą czasu jako 
podstawą prawa do odszkodowania na mocy rozporządzenia nr 261/2004, co z kolei implikują 
postanowienia art. 19 Konwencji. Ponadto szkoda jest zindywidualizowana w zależności od stop-
nia uszczerbku doznanego przez poszczególnych pasażerów, natomiast strata czasu, będąca 
wynikiem opóźnienia lotu, nie wymaga oceny indywidualnej każdego pasażera, którego ona do-
tyczy. Zadośćuczynienia można dokonać za pomocą ujednoliconego środka. Dlatego też szcze-
gólny obowiązek wypłaty odszkodowania przewidziany w rozporządzeniu nie wynika z każdego 
rzeczywistego opóźnienia, lecz jedynie z opóźnienia powodującego stratę czasu wynoszącą co 
najmniej trzy godziny w stosunku do pierwotnie przewidzianej godziny przylotu17. Podsumowując 
wnioski, Trybunał zaznaczył, że w myśl art. 12 rozporządzenia rozwiązania w nim przewidziane 
nie naruszają prawa pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania. Sąd krajowy może 
zasądzić od przewoźnika lotniczego odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej przez pasażerów 
w związku z niewykonaniem umowy przewozu lotniczego w oparciu o podstawę prawną inną niż 
rozporządzenie, w szczególności, na warunkach przewidzianych w Konwencji montrealskiej lub 
prawie krajowym18. 

W przedmiocie trzeciego pytania Trybunał stwierdził, że wykładnia rozporządzenia nr 261/2004, 
pozwalająca na wypłatę odszkodowania pasażerom lotów odwołanych, nie narusza zasady pew-
ności prawa, o czym przesądzają poczynione wcześniej ustalenia w zakresie pytania pierwszego 
i drugiego. Ponadto, kierując się zasadą równego traktowania, przewoźnicy nie mogą podnosić 
naruszenia zasady pewności prawa poprzez nałożenie na nich rozporządzeniem obowiązku wy-

14 Zob. pkt 34 i 35 analizowanego wyroku. 
15 Ibidem, pkt 36 i 37.
16 Ibidem, pkt 46.
17 Ibidem, pkt 50–54. 
18 Ibidem, pkt 59. Por. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-83/10 Sousa Rodriguez i in., ECLI:EU:C:2011:652, pkt 38.
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płaty odszkodowania w razie opóźnienia lotu, w kwotach w nim przewidzianych19. Trybunał uznał 
również ważność art. 5–7 rozporządzenia w świetle zasady proporcjonalności. Powołując się na 
orzeczenia zapadłe w innych sprawach (wyrok z dnia 12 marca 2002 r. w sprawach połączonych 
C-27/00 i C-122/00 Omega Air i in., pkt 62 i wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawach C-504/04 
Agrarproduktion Staebelow, pkt 35), przypomniał, że zasada proporcjonalności, wymaga, by akty 
instytucji UE „nie wykraczały poza to, co odpowiednie i konieczne do realizacji uzasadnionych 
celów, którym mają służyć dane uregulowania”, natomiast „tam, gdzie istnieje możliwość wyboru 
spośród większej liczby odpowiednich rozwiązań, należy stosować te najmniej dotkliwe, a wynikają-
ce z tego niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do zamierzonych celów”20. Trybunał 
przyznał, że odszkodowanie powoduje konsekwencje fi nansowe dla przewoźników lotniczych, 
ale uznał, iż nie mogą być one traktowane jako nadmierne w stosunku do celu polegającego na 
wysokiej ochronie pasażerów lotniczych. Ponadto obowiązek wypłaty odszkodowania, wynikają-
cy z art. 7 rozporządzenia, dotyczy tylko dużych opóźnień, a przewoźnik ma prawo dochodzenia 
odszkodowania od osób odpowiedzialnych za opóźnienie21. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, w pkt 1 wyroku podzielono stanowisko zajęte przez 
Trybunał w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 w przedmiocie warunków odpowiedzial-
ności odszkodowawczej przewoźnika lotniczego w razie opóźnienia lotu, natomiast w pkt 2 orze-
czono brak okoliczności mogących mieć wpływ na ważność art. 5–7 rozporządzenia nr 261/2004. 

IV. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 lutego 2013 r. 
w sprawie C-11/1122

W wyroku w sprawie C-11/11 Trybunał po raz kolejny odniósł się do problemu odpowiedzial-
ności odszkodowawczej przewoźnika lotniczego w przypadku opóźnienia lotu. Tym razem chodziło 
jednak o ustalenie czy pasażer ma prawo do odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia 
nr 261/2004, gdy opóźnienie odlotu nie osiąga limitów czasowych określonych w art. 6 tego roz-
porządzenia, a przylot do ostatniego miejsca docelowego następuje nie wcześniej niż trzy godziny 
po planowanym czasie przylotu. Z takim pytaniem prejudycjalnym zwrócił się do Trybunału sąd 
niemiecki w sprawie sporu między spółką Air France a Henzem-Gerkem Folkertsem i Luzą-Terezą 
Folkerts, która zarezerwowała lot z Bremy do Asunción (Paragwaj) przez Paryż i São Paulo. 
Poszkodowana podnosiła, że do miejsca docelowego przybyła z jedenastogodzinnym opóźnie-
niem w stosunku do planowanej godziny wskutek dwuipółgodzinnego opóźnienia lotu do Paryża, 
co spowodowało spóźnienie na lot łączony z Paryża do São Paulo, a w konsekwencji spóźnienie 
na lot łączony do Asunción.

W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdził, że rozporządzenie nr 261/2004 przewiduje 
dwa różne przypadki opóźnienia. Mianowicie w art. 6 mowa jest o opóźnieniu lotu w stosunku 
do planowej godziny wyloty. Z kolei art. 5 ust. 1 lit. c) wiąże odpowiedzialność odszkodowawczą 
przewoźnika lotniczego z sytuacją, w której pasażerowie lotu odwołanego, którym przewoźnik 
zaproponował zmianę planu podróży, docierają do miejsca docelowego z pewnym opóźnieniem 

19 Zob. pkt 63 i 67 analizowanego wyroku. 
20 Ibidem, pkt 71 i 72.
21 Ibidem, pkt 76, 77 i 80.
22 ECLI:EU:C:2013:106.
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w stosunku do planowej godziny przylotu lotu odwołanego23. Trybunał, posiłkując się stanowiskiem 
w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07, przypomniał, że do celów odszkodowania prze-
widzianego w art. 7 rozporządzenia opóźnienie należy oceniać przez pryzmat planowanej godzi-
ny przybycia do miejsca docelowego. Pojęcie miejsca docelowego jest natomiast zdefi niowane 
w art. 2 lit. h) jako miejsce lądowania określone na bilecie przedstawionym na stanowisku kon-
trolnym lub, w przypadku lotów łączonych, miejsce lądowania ostatniego lotu. Trybunał podkreślił, 
że nieprzekroczenie progów czasowych wyznaczonych w art. 6 nie ma znaczenia dla ciążącego 
na przewoźniku lotniczym obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli lot zakończył się w miej-
scu docelowym z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem. Inna konkluzja, zdaniem Trybunału, 
oznaczałaby nieuzasadnioną różnicę w traktowaniu pasażerów lotów przybywających do miejsca 
docelowego z opóźnieniem wynoszącym co najmniej trzy godziny w stosunku do planowanej go-
dziny przylotu, w zależności od tego czy opóźnienie ich lotu w stosunku do planowanej godziny 
wylotu przekroczyło progi określone w art. 6, podczas gdy niedogodności, których doświadczają 
w związku z nieodwracalną stratą czasu są identyczne24. 

Z tych też względów Trybunał orzekł, że na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 
przysługuje odszkodowanie pasażerowi lotu łączonego, którego „rozpoczęcie było opóźnione 
w wymiarze niższym niż progi określone w artykule 6 tego rozporządzenia, lecz który przybył do 
miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym co najmniej trzy godziny w stosunku do planowej 
godziny przylotu, jako że wspomniane odszkodowanie nie jest uzależnione od istnienia opóźnie-
nia przy wylocie, a co za tym idzie – od spełnienia przesłanek ustanowionych w tym artykule 6”.

V. Podsumowanie
Przedstawione sprawy ilustrują ugruntowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE 

stanowisko, zgodnie z którym pasażerowie lotów opóźnionych mają prawo do odszkodowania na 
podstawie rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Warunkiem jest przy-
bycie do miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym co najmniej trzy godziny. Tym samym 
Trybunał istotnie rozszerza prawa pasażerów lotniczych, zapełniając lukę, która wynika z braku 
wyraźnie sformułowanych w rozporządzeniu przepisów w przedmiocie możliwości ubiegania się 
o odszkodowanie od przewoźnika lotniczego w przypadku opóźnienia lotu. 

Przyznanie pasażerom lotniczym prawa do odszkodowania w razie opóźnienia lotu korespon-
duje z celami, jakie zostały postawione w rozporządzeniu nr 261/2004 przed Unią Europejską 
w dziedzinie transportu lotniczego, a mianowicie: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pa-
sażerów lotniczych (motyw 1) oraz podniesienie standardów ochrony poprzez wzmocnienie praw 
pasażerów lotniczych (motyw 4). Cele te uzasadniają konieczność liczenia się z konsekwencjami 
fi nansowymi przez przewoźników lotniczych. Przedstawione orzeczenia realizują również zasadę 
równego traktowania pasażerów lotów opóźnionych i pasażerów lotów odwołanych. Przez pry-
zmat tej zasady należy oceniać poziom ochrony wszystkich pasażerów w ruchu lotniczym. Jak 
wynika ze stanowiska Trybunału istotne jest bowiem, by ważyć niedogodności, z jakimi spotykają 

23 Ibidem, pkt 29 i 30.
24 Ibidem, pkt 33 i 37–39.
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się pasażerowie lotów, tak odwołanych, jak i odbywających się z dużym opóźnieniem, według 
kryteriów obiektywnych, uzasadniających takie samo traktowanie w porównywalnych sytuacjach. 

Trzeba zauważyć, że Trybunał nie wykluczył możliwości jednoczesnego ubiegania się o od-
szkodowanie za szkodę spowodowaną opóźnieniem na podstawie Konwencji montrealskiej z 1999 
r. o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego bądź na 
podstawie przepisów prawa krajowego. Słusznym wydaję się zróżnicowanie odpowiedzialności, 
która na gruncie postanowień Konwencji ma charakter zindywidualizowany. Rozporządzenie nie 
stawia natomiast wymogu dokonywania oceny stopnia uszczerbku, a rekompensata ma postać 
ujednoliconego środka adekwatnego do zaistniałej straty czasu.

Warto podkreślić, że stanowisko Trybunału nie tylko potwierdza istnienie dodatkowego instru-
mentu chroniącego benefi cjentów linii lotniczych, lecz także może wpływać pozytywnie na standard 
świadczonych usług. Jest to o tyle znaczące, że w dobie intensywnego rozwoju transportu lotni-
czego naruszenia praw pasażerów nie należą do rzadkości. Jak bardzo przyjęta przez Trybunał 
interpretacja przepisów rozporządzenia jest dla przewoźników lotniczych dolegliwa, świadczyć 
może przyjmowana przez linie lotnicze różna defi nicja spóźnienia, tak by można było uniknąć 
przekroczenia progu trzech godzin. Kwestią tą ostatecznie zajął się Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie C-452/13 Germainwings GmbH przeciwko Ronny’emu Henningowi określając pojęcie 
„czasu przylotu”25. 

Kończąc, należy dodać, że nieprecyzyjność przepisów zawartych w rozporządzeniu nr 261/2004 
skłoniła Komisję Europejską do złożenia propozycji zmian obowiązujących zasad odszkodowa-
nia i pomocy dla pasażerów oraz zasad dotyczący odpowiedzialności przewoźnika lotniczego26. 

25 W wyr. z dnia 4 września 2014 r. Trybunał orzekł, że pojęcie „czasu przylotu”, używane do celów określenia wielkości opóźnienia, którego doświad-
czają pasażerowie danego lotu, oznacza „moment, w którym co najmniej jedne z drzwi samolotu otwierają się, przy założeniu, że w owym momencie 
pasażerowie mają prawo opuścić maszynę”. ECLI:EU:2014:2141, pkt 28.
26 Zob. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady od-
szkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia oraz rozporządzenie (WE) 
nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu, COM (2013) 
130 fi nal, 18.03.2013. Według stanu na dzień 31 stycznia 2016 r. prace legislacyjne nadal trwają. 
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Umowy o świadczenie usług marketingowych zawierane 
z przewoźnikiem lotniczym w świetle reguł pomocy państwa.

Glosa do decyzji Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. 
w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję 

na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, 
Airport Marketing Services i Transavia
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JEL: K13, L93

I. Wprowadzenie
Sektor lotniczy tradycyjnie odznaczał się wysokim poziomem publicznego wsparcia (Schmauch, 

2012, s. 14). W rezultacie porozumienia między portami lotniczymi a przewoźnikami, zwłaszcza 
niskokosztowymi1, tworzące dla tych ostatnich preferencyjne warunki prowadzenia działalności, 
stanowiły i wciąż stanowią przedmiot badania Komisji Europejskiej (dalej: Komisja lub KE) w kon-
tekście reguł pomocy państwa (por. Kociubiński, 2014, s. 29)2. 

W ostatnich latach uwaga KE skupiła się między innymi na umowach o świadczenie usług 
marketingowych zawieranych pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a podmiotem zarządzającym 
portem lotniczym (operatorem), samorządem lub regionalną organizacją turystyczną. Jak bo-
wiem wskazała Komisja w wydanych w 2014 r. wytycznych: „wskutek rozwoju rynku oraz bliskiej 
współpracy między portami lotniczymi a przedsiębiorstwami lotniczymi stopniowo rozwinęło się 
[…] wiele praktyk handlowych, w tym umowy długoterminowe przewidujące zróżnicowane taryfy 

1 Por. A. Jurkowska-Gomułka, E. Krajewska i T. Skoczny (2013, s. 66–67), którzy zwracają uwagę, że szybki rozwój niskokosztowych przewoźników 
spowodował, że kwestie pomocy publicznej stały się nad wyraz aktualne.
2 Jak wynika z dokumentu roboczego Komisji z dnia 4 czerwca 2015 r., który został dołączony do „Sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za 
rok 2014” tylko w 2014 r. Komisja wydała sześć negatywnych decyzji dotyczących współpracy między portami lotniczymi a przewoźnikami i nakazała 
łącznie zwrot 12,3 mln euro. SWD(2015) 113 wersja ostateczna, s. 66.
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i czasem znaczne kwoty w postaci zachęt i wsparcia marketingowego, wypłacane przez porty 
lotnicze lub władze lokalne na rzecz przedsiębiorstw lotniczych”3.

Przykładowo, w 2011 r. sprawie dotyczącej współpracy pomiędzy Portem lotniczym w Timisoarze 
(Rumunia) a Wizz Air, na skutek skargi Carpatair, Komisja powzięła wątpliwość co do zgodności 
umowy o świadczenie usług marketingowych z rynkiem wewnętrznym4. Zgodnie z umową, Wizz 
Air zobowiązał się m.in. do promocji portu lotniczego i lotów do/z portu lotniczego w swoim ma-
gazynie pokładowym (wersji papierowej i elektronicznej), zamieszczania reklam portu lotniczego 
na swojej stronie internetowej oraz stworzenia strategii marketingowej dla portu lotniczego. Port 
lotniczy w Timisoarze zobowiązał się z kolei do zapłaty na rzecz Wizz Air „opłaty marketingowej”, 
której wysokość była uzależniona od liczby pasażerów w porcie lotniczym. Postępowanie w tej 
sprawie jeszcze się nie zakończyło. Podobne postępowania w sprawie współpracy portów lot-
niczych z przewoźnikami lotniczymi Komisja wszczęła w odniesieniu do m.in. portów lotniczych 
w Beauvais5, Gironie i Reus6 oraz Cluj-Napoca i Târgu Mureş7. 

Spośród spraw dotyczących umów o świadczenie usług marketingowych na szczególną 
uwagę zasługuje decyzja Komisji z 2014 r.8 w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez 
Francję na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing 
Services i Transavia (dalej: Decyzja w sprawie Pau)9. Po pierwsze, dotyczy ona zakończonego 
postępowania10. Po drugie, zawiera ona bardzo obszerną i szczegółową analizę dopuszczalności 
zawierania umów o świadczenie usług marketingowych z przewoźnikami lotniczymi11. Po trzecie, 
dalsze zachowanie Komisji w tej sprawie – skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) wskutek uznania, że Francja nie zastosowała się do Decyzji 
w sprawie Pau w wyznaczonym terminie12 – stanowi, jak się wydaje, przykład zaostrzonego po-
dejścia Komisji w obszarze pomocy państwa, w tym przypadku w zakresie umów o świadczenie 
usług marketingowych zawieranych między przewoźnikami lotniczymi a podmiotami zarządzają-
cymi portami lotniczymi, samorządem lub regionalną organizacją turystyczną13. 

3 Por. Komunikat Komisji z 20 lutego 2014 r. „Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych”, 2014/C 
99/03 (dalej: Wytyczne z 2014 r.); pkt 7.
4 Zob. decyzję Komisji o wszczęciu formalnego postępowania z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie SA.31662 – Rumunia – Timisoara International Airport 
– Wizz Air. 
5 Zob. decyzję o wszczęciu formalnego postępowania z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie SA.33960 (2012/C) (ex 2012/NN) Port lotniczy Beauvais. 
6 Zob. decyzję Komisji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie SA.33909 – Domniemana pomoc na rzecz Ryanair i innych linii lotniczych oraz ewen-
tualna pomoc na rzecz portów lotniczych Girona i Reus.
7 Zob. decyzje Komisji z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego domniemanej pomocy na rzecz portów lotniczych i Târgu 
Mureş Transilvania oraz przewoźników lotniczych operujących na tych lotniskach (w szczególności Wizz Air).
8 Przy czym decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nieco ponad rok później. Dz. Urz. L 201, s. 109–197.
9 Zob. decyzję Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję na rzecz Izby 
Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services i Transavia. 
10 Należy jednak pamiętać, że 7 kwietnia  2015 r. Ryanair i Airport Marketing Service wniosły skargę do Sądu przeciwko Komisji, domagając się stwier-
dzeni nieważności Decyzji w sprawie Pau (sprawa zarejestrowana pod sygnaturą T-165/15). W dniu 13 października 2015 r. skargę wniosła również 
Transavia Airlines (sprawa T-591/15).
11 Warto zaznaczyć, że tego samego dnia została wydana również decyzja Komisji (UE) 2015/1226 w sprawie pomocy państwa SA.33963 (2012/C) 
(ex 2012/NN) wdrożonej przez Francję na rzecz izby handlowo-przemysłowej w Angoulême oraz przedsiębiorstw SNC-Lavalin, Ryanair i Airport Marketing 
Services. Dz. Urz. L 201, s. 48–108, zawierająca podobne rozważania i zakończona w identyczny sposób.
12 Por. komunikat prasowy Komisji z 27 czerwca 2015 r., dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5442_en.htm 
(dostęp 30 stycznia 2016 r.).
13 Innym obszarem, w którym można zaobserwować taką tendencję jest obszar publicznego fi nansowania budowy infrastruktury transportowej. 
Por. Jarecki (2015, s. 20–37).
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II. Decyzja Komisji
1. Ocena środków pomocy

Przedmiotem oceny Komisji w glosowanej sprawie było m.in. szereg umów o świadczenie 
usług marketingowych (dalej: łącznie Umowy marketingowe) i umów o świadczenie usług portu 
lotniczego zawartych w latach 2003–2010 między podmiotem zarządzającym portem lotniczym 
Pau-Pyrénées (dalej: Port lotniczy w Pau), tj. Izbą Handlowo-Przemysłową w Pau-Béarn a przed-
siębiorstwem lotniczym Ryanair Limited (dalej: Ryanair) lub spółką Airport Marketing Services 
Limited (dalej: AMS), będącą w 100% spółką zależną Ryanair. Podstawą wszczęcia postępowania 
była umowa o świadczenie usług marketingowych z 2005 r. zawarta między operatorem Portu 
lotniczego w Pau a AMS (dalej: Umowa z 2005 r.). Umowa ta wprost stwierdzała, że była ona op-
arta na zobowiązaniu Ryanair do zapewnienia codziennego połączenia między Pau a Londynem 
(Stansted). Zgodnie z Umową z 2005 r., AMS, która posiada wyłączną licencję na oferowanie usług 
marketingowych na stronie internetowej www.ryanair.com, świadczyła na rzecz operatora Portu 
lotniczego w Pau „specjalne usługi marketingowe, mające na celu promowanie różnych atrakcji 
turystycznych oraz spraw regionu Pau i Béarn”. Głównym narzędziem marketingowym była ww. 
strona internetowa, na której (albo jej podstronach) umieszczano informacje typu „pięć rzeczy, 
które trzeba zobaczyć w Pau” lub odnośniki internetowe do stron wskazanych przez operatora 
Portu lotniczego w Pau. Na podstawie Umowy z 2005 r. Izba Handlowo-Przemysłowa zobowiązała 
się przekazywać AMS ponad 400 tysięcy euro rocznie przez cały okres obowiązywania umowy 
(pięć lat).

Należy przypomnieć, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) nie defi -
niuje pojęcia pomocy państwa, ale stanowi w art. 107 ust. 1, że „wszelka pomoc przyznawana 
przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa 
na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. 

Przesłanki, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, muszą być spełnione kumulatywnie. 
W związku z tym, aby stwierdzić czy określone środki stanowią pomoc państwa w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 TFUE, należy sprawdzić, czy wsparcie: a) zostało przyznane przez państwo lub 
z zasobów państwowych; b) stanowi korzyść gospodarczą dla benefi cjenta oraz c) uprzywilejowu-
je niektóre przedsiębiorstwa lub produkcję niektórych towarów. Jeżeli określone środki stanowią 
pomoc państwa, należy następnie sprawdzić czy pomoc ta wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi oraz zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem14.

 Odnosząc się do pierwszej przesłanki, tj. czy wsparcie zostało przyznane przez państwo 
lub z zasobów państwowych, Komisja nie miała wątpliwości, że izby handlowo-przemysłowe, 
takie jak operator Portu lotniczego w Pau, muszą być uznane za organy władzy publicznej, któ-
rych wszystkie decyzje, podobnie jak decyzje administracji centralnej państwa lub samorządów 

14 Trafnie wskazuje J. Kociubiński (2012, s. 17), że negatywny wpływ (realny lub potencjalny), jaki analizowany środek ma na konkurencję i handel 
między państwami członkowskimi nie powinien stanowić elementu defi nicji pomocy państwa, a jedynie warunek niezgodności pomocy z rynkiem we-
wnętrznym. Kwestia ta nie jest jednak jednoznacznie traktowana w doktrynie; por. przegląd stanowisk: Nykiel-Mateo (2009, s. 33–44). Również Komisja 
prezentuje niejednolite zdanie w tej kwestii. W Decyzji w sprawie Pau KE uznała negatywny wpływ na konkurencję i wymianę handlową jako element 
defi nicyjny pojęcia pomocy państwa. Nie miała przy tym wątpliwości, że umowy będące przedmiotem badania zakłóciły lub groziły zakłóceniem konku-
rencji i wpłynęły na wymianę handlową w ramach Unii. Zob. pkt 443 Decyzji w sprawie Pau. 
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lokalnych, „można przypisać państwu” w rozumieniu orzecznictwa Trybunału i których zasoby 
stanowią zasoby państwowe15.

Następnie Komisja przystąpiła do oceny czy benefi cjenci wsparcia uzyskali korzyść ekono-
miczną, jakiej by nie osiągnęli w normalnych warunkach rynkowych, tj. czy hipotetyczny inwestor 
prywatny, będący na miejscu operatora Portu lotniczego w Pau i kierujący się osiągnięciem ren-
towności, zawarłby podobne Umowy marketingowe. W celu prawidłowego zastosowania testu 
prywatnego inwestora Komisja uznała, że należy najpierw odpowiedzieć na następujące pytania: 
po pierwsze, czy Umowy marketingowe należy oceniać łącznie z umowami o świadczenie usług 
portu lotniczego; po drugie, w jakim charakterze działała Izba Handlowo-Przemysłowa, zawiera-
jąc Umowy marketingowe oraz, po trzecie, jakich korzyści mógłby się spodziewać z podpisania 
umów o świadczenie usług marketingowych hipotetyczny inwestor prywatny, będąc na miejscu 
Izby Handlowo-Przemysłowej?

2. Umowy o świadczenie usług marketingowych 
a umowy o świadczenie usług portu lotniczego

Komisja dokonała analizy Umów marketingowych łącznie z umowami o świadczenie 
usług portu lotniczego zawartymi przez operatora Portu lotniczego w Pau z Ryanair dla po-
łączeń Pau-Londyn Stansted, oraz Pau-Charleroi oraz Pau-Beauvais. W ocenie Komisji było 
to konieczne, ponieważ oba rodzaje umów albo były zawierane niemal w tym samym momencie 
i przez te same strony16, albo istniały tzw. dorozumiane umowy o świadczenie usług portu lotni-
czego, polegające na dalszym pobieraniu od Ryanair ogólnych opłat lotniskowych17.

Ponadto Komisja zauważyła, że „pewna liczba innych elementów […] wskazuje na istnienie 
dodatkowych bardzo ścisłych związków między każdą umową o świadczenie usług marketingowych 
z zawartą jednocześnie z nią umową o świadczenie usług portu lotniczego”18. Na przykład Komisja 
zwróciła uwagę, że zawarcie Umowy z 2005 r. i umowy o świadczenie usług portu lotniczego na-
stąpiło na ten sam okres – w ocenie KE było bardzo prawdopodobne, że Umowy marketingowe 
nie istniałaby, gdyby Ryanair nie obsługiwał połączeń, o którym mowa w umowach o świadczenie 
usług portu lotniczego. Komisja wskazała także na preambuły Umów marketingowych, z których 
zdaniem KE wynikało, że zasadniczy cel tych umów nie był ogólny, tj. promocja regionu Pau i Béarn, 
ale dużo bardziej szczegółowy, tj. zwiększenie sprzedaży biletów na loty Ryanair przylatujące do 
Pau poprzez promocję tego regionu19. Liczba pasażerów była przedstawiana w Umowach marke-
tingowych jako „zasadniczy warunek handlowy”20. Usługi marketingowe były zaprojektowane tak, 
by w sposób ogólny i niezróżnicowany zwiększyć częstotliwość odwiedzania Pau i regionu przez 
turystów i przedsiębiorców, ale adresowane były do osób, które zdecydowały się na skorzystanie 
z usług transportowych Ryanair, określonych w Umowach marketingowych, a ich zasadniczym 
celem jest promowanie tych właśnie usług21. Gdyby usługi transportu lotniczego Ryanair nie 

15 Pkt 274 Decyzji w sprawie Pau.
16 Komisja uznała, że Ryanair i AMS stanowią jeden i ten sam podmiot gospodarczy.
17 Pkt 286 Decyzji w sprawie Pau.
18 Pkt 291 Decyzji w sprawie Pau.
19 Pkt 293 i 297 Decyzji w sprawie Pau.
20 Pkt 295 Decyzji w sprawie Pau.
21 Pkt 305 Decyzji w sprawie Pau.
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zostały uruchomione w określonym czasie, Umowy marketingowe miały wygasnąć, a żadna ze 
stron nie miała prawa pociągnąć drugiej strony do odpowiedzialności22.

Komisja zauważyła także, że przed podpisaniem Umów marketingowych operator Portu lotni-
czego w Pau nie zorganizował przetargu otwartego dla wszystkich przedsiębiorstw świadczących 
tego typu usługi i „ogólnie dla dostaw przedmiotowych usług lotniczych nie przewidział innych 
usługodawców niż rozpatrywane przedsiębiorstwa lotnicze lub ich spółki zależne”23. 

3. Zastosowanie testu prywatnego inwestora do umowy o świadczenie usług marketingowych

W celu przeprowadzenia testu prywatnego inwestora Komisja musiała rozstrzygnąć, do 
jakiego hipotetycznego podmiotu rynkowego należałoby się odnieść, aby przeanalizować 
zachowanie Izby Handlowo-Przemysłowej. Mianowicie, czy zawierając Umowy marketingowe, 
Izba Handlowo-Przemysłowa działała jako organ zarządzający Portem lotniczym w Pau, czy jako 
organ władzy publicznej nabywający usługi marketingowe w ramach zadania lokalnego rozwoju 
gospodarczego (niezależnie od swojej funkcji organu zarządzającego portem lotniczym).

Komisja uznała, że właściwe jest pierwsze podejście. Zdaniem KE, drugie spośród przedsta-
wionych powyżej rozwiązań należało odrzucić, ponieważ pomijało ono nierozerwalny charakter 
umów o świadczenie usług portu lotniczego i Umów marketingowych. Ponadto, KE przypomniała, 
że Umowy marketingowe nie zostały zawarte wskutek przetargu, tymczasem w ocenie Komisji, 
„jeśli podmiot publiczny dokonuje nabycia w ramach wykonywania swojego zadania w interesie 
ogólnym, na ogół spodziewamy się, że ograniczy wydatki do minimum, organizując przetarg, a co 
najmniej skonsultuje z kilkoma usługodawcami i porówna ich oferty”24. Ustalenie to, jak również 
fakt, że porównując swoje zachowanie z zachowaniem innych przedsiębiorstw prywatnych, aby 
ustalić czy było spełnione kryterium prywatnego inwestora, Izba Handlowo-Przemysłowa po-
równała się głównie z podmiotami zarządzającymi portami lotniczymi, potwierdzało zdaniem KE 
nieadekwatność drugiego podejścia25. 

4.  Korzyści operatora portu lotniczego z tytułu zawarcia umowy o świadczenie 
usług marketingowych

Z powyższego wynikało, że konieczne było ustalenie korzyści z usług marketingowych, jakich 
odniesienia spodziewałby się ten hipotetyczny inwestor prywatny, kierujący się osiągnięciem ren-
towności. Oznaczało to, że KE nie będzie brała pod uwagę ogólnego wpływu jako takiego, takich 
usług na turystykę i działalność gospodarczą regionu. Komisja podkreśliła, że „liczą się wyłącznie 
skutki tych usług dla rentowności portu lotniczego, ponieważ tylko one zostałyby wzięte pod uwagę 
przez hipotetycznego prywatnego inwestora rozważanego w tej analizie”26.

Komisja przyznała przy tym, że charakter usług marketingowych wpływa na częstotliwość 
korzystania z połączeń lotniczych. Dla takiego podmiotu, jak operator Portu lotniczego w Pau, 
większa liczba pasażerów może bowiem przełożyć się na zwiększenie przychodów pochodzących 
z niektórych opłat lotniczych, ze świadczenia usług obsługi naziemnej oraz przychodów poza-
lotniczych, pochodzących z działalności parkingu, punktów gastronomicznych, innych punktów 
22 Pkt 304 Decyzji w sprawie Pau.
23 Pkt 308 Decyzji w sprawie Pau.
24 Pkt 327 Decyzji w sprawie Pau.
25 Pkt 328 Decyzji w sprawie Pau.
26 Pkt 333 Decyzji w sprawie Pau.
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handlowych itd.27. Komisja zauważyła jednak, że z żadnego elementu znajdującego się w aktach 
sprawy nie wynikało, aby w momencie zawierania umowy o świadczenie usług marketingowych 
operator Portu lotniczego w Pau przewidywał i z góry obliczył ewentualne pozytywne skutki umo-
wy, wykraczające poza samo połączenie lotnicze stanowiące przedmiot umowy. 

Oceniając skuteczność narzędzi marketingowych przewidzianych w umowie, Komisja wyraziła 
wątpliwość, aby osoby odwiedzające stronę internetową Ryanair pamiętały przez dłuższy czas 
wyświetlaną reklamę i że wpłynęła ona na zakup biletów lotniczych przez te osoby po upływie kilku 
tygodni. Zdaniem KE, kampania reklamowa może mieć trwały wpływ, gdy działania promocyjne są 
realizowane za pomocą jednego lub kilku nośników reklamowych, z którymi konsumenci często 
się spotykają przez określony czas. Przykładowo, kampania reklamowa w ogólnotematycznych 
kanałach telewizyjnych i stacjach radiowych, grupa stron internetowych lub tablic reklamowych 
rozmieszczonych na zewnątrz lub w miejscach publicznych może wywołać taki trwały efekt, jeśli 
konsumenci spotykają się z tymi nośnikami w sposób bierny i wielokrotny. Natomiast działanie 
promocyjne ograniczone do niektórych stron (podstron) tylko na stronie internetowej Ryanair „ra-
czej nie przynosi efektów trwających długo po upływie okresu działań promocyjnych”28. W ocenie 
Komisji jest „bardzo prawdopodobne, że w przypadku większości osób odwiedzanie strony inter-
netowej Ryanair nie jest na tyle częste, aby spowodować trwałe zapamiętanie promocji jakiegoś 
regionu na tej stronie”29.

5. Test prywatnego inwestora

W ramach testu prywatnego inwestora Komisja oceniła dla całego okresu obowiązywania 
Umów marketingowych oraz umów o świadczenie usług portu lotniczego następujące elementy: 
przyszłe przyrostowe natężenie ruchu spodziewane z tytułu wdrożenia tych umów, z ewentualnym 
uwzględnieniem wpływu usług marketingowych na wskaźnik wykorzystania miejsc dla połączeń 
określonych w umowach; przyszłe przychody przyrostowe spodziewane z tytułu wdrożenia z tych 
umów, w tym przychody pochodzące z opłat lotniczych i usług obsługi naziemnej wygenerowane 
dzięki połączeniom; a także przychody pozalotnicze pochodzące z dodatkowego ruchu wynikają-
cego z wdrożenia tych umów oraz przyszłe koszty przyrostowe spodziewane z tytułu wdrożenia 
tych umów, w tym koszty eksploatacyjne i ewentualne koszty inwestycyjne przyrostowe wynika-
jące z połączeń, a także koszty usług marketingowych.

Bez znaczenia dla KE pozostawało natomiast czy usługi marketingowe były nabywane po 
cenie rynkowej, czy niższej. Komisja zwróciła uwagę, że hipotetyczny inwestor prywatny kierujący 
się osiągnięciem rentowności nie byłby gotowy nabyć tych usług, nawet za cenę niższą lub równą 
„cenie rynkowej”, jeśli przewidywałby, że mimo pozytywnego wpływu tych usług na częstotliwość 
korzystania z odnośnych połączeń lotniczych, koszty przyrostowe wygenerowane przez umowy 
przekroczyłyby bieżącą wartość netto przychodów przyrostowych. W takim przypadku, zdaniem 
Komisji, „cena rynkowa” przekraczałaby cenę, jaką byłby gotowy zapłacić i logiczna byłaby re-
zygnacja z przedmiotowych usług30.

27 Pkt 334 Decyzji w sprawie Pau.
28 Pkt 341 Decyzji w sprawie Pau.
29 Pkt 342 Decyzji w sprawie Pau.
30 Por. pkt 379 Decyzji w sprawie Pau.
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Ostatecznie Komisja uznała, że zawarcie Umów marketingowych (analizowanych 
łącznie z umową o świadczenie usług lotniczych) stanowiło niezgodną z prawem pomoc 
państwa.

II. Komentarz
Przystępując od analizy Decyzji w sprawie Pau w kontekście możliwości zawierania przez 

porty lotnicze Umów marketingowych z przewoźnikami lotniczymi, należy na wstępie podkreślić 
jednoznaczne stanowisko KE, że ocena Umów marketingowych powinna obejmować również 
ocenę umowy o świadczenie usług lotniczych. Jedną z okoliczności przesądzających było to, że 
oba rodzaje umów zostały zawarte przez te same strony, przy czym z perspektywy Komisji Ryanair 
i AMS stanowiły jeden i ten sam podmiot gospodarczy31. 

Ze względu na to, że stroną zarówno Umów marketingowych, jak i umów o świadczenie 
usług portu lotniczego była Izba Handlowo-Przemysłowa, nie było natomiast potrzeby analizy czy 
podmiot państwowy (samorządowy) i podmiot kontrolowany przez państwo (samorząd) również 
powinny być traktowane łącznie. Wydaje się jednak, że w sytuacji, w której umowa o świadczenie 
usług marketingowych zawierana byłaby przez samorząd, do którego należą akcje albo udziały 
podmiotu zarządzającego portem lotniczym, Komisja również byłaby skłonna przyjąć, że samo-
rząd i port lotniczy stanowią jeden i ten sam podmiot gospodarczy32. Jak wskazał Sąd w sprawie 
T-196/04, Ryanair przeciwko Komisji (tzw. sprawa Charleroi), „w ramach zastosowania kryterium 
inwestora prywatnego konieczne zaś jest rozpatrzenie transakcji komercyjnej jako całości, aby 
w ten sposób sprawdzić czy podmiot państwowy i podmiot kontrolowany przez państwo, traktowane 
łącznie, zachowywały się jak działające racjonalnie w warunkach gospodarki rynkowej podmioty 
gospodarcze. Komisja ma bowiem obowiązek uwzględnić przy badaniu spornych środków wszyst-
kie mające znaczenie dla sprawy elementy i ich kontekst […], w tym także te dotyczące sytuacji, 
w jakiej znajduje się organ odpowiedzialny za przyznanie danych środków. […] W niniejszym 
przypadku trzeba zatem wyciągnąć wniosek, że należało uznać, iż Region Walonii [samorząd] 
i BSCA [operator portu lotniczego] stanowią, dla celów zastosowania zasady prywatnego inwestora 
działającego w warunkach gospodarki rynkowej, jeden i ten sam podmiot”33 (podkreślenie własne). 

W łącznej ocenie obu rodzajów umów „pomaga” zawarcie umowy o świadczenie usług 
marketingowej z pominięciem procedury przetargowej. W Decyzji w sprawie Pau Komisja kilku-
krotnie zwróciła uwagę, że przed podpisaniem Umów marketingowych operator Portu lotnicze-
go w Pau nie zorganizował otwartego przetargu dla wszystkich przedsiębiorstw świadczących 
tego typu usługi. Analizując podejście Komisji, można zaryzykować tezę, że nawet jeżeli Umowy 

31 Szerzej na temat koncepcji jednego podmiotu (organizmu) gospodarczego w prawie pomocy państwa zob. Semeniuk (2015, s. 277–281). 
32 Por. decyzję Komisji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie SA.33909 – Domniemana pomoc na rzecz Ryanair i innych linii lotniczych oraz ewentu-
alna pomoc na rzecz portów lotniczych Girona i Reus; pkt 88–110. Inną sprawą jest to czy uwaga Komisji skupiłaby się wówczas wyłącznie na wsparciu, 
które otrzymał przewoźnik lotniczy, czy też przedmiotem analizy KE byłaby również „pośrednia” korzyść odnoszona przez podmiot zarządzający portem 
lotniczym, w związku z tym, że nie musi on ponosić kosztów, które normalnie obciążałyby jego własne zasoby fi nansowe. Zob. ww. decyzję KE; pkt 115. 
Na temat pośredniej korzyści zob. wyr. Sądu w sprawie T-565/08, Corsica Ferries France SAS przeciwko Komisji, pkt 137 i 138. ECLI:EU:T:2012:415. 
Zob. również Wytyczne z 2014 r., gdzie KE wskazała, że aby stwierdzić czy dane porozumienie zawarte między portem lotniczym a przewoźnikiem 
lotniczym jest zgodne z testem prywatnego inwestora, należy uwzględnić, między innymi, oczekiwane dochody z działalności pozalotniczej wynikają-
ce z działalności danego przedsiębiorstwa lotniczego, po odliczeniu wszystkich rabatów, wsparcia marketingowego lub programów zachęt, przy czym 
uwzględniać należy w tym odliczeniu: „każde wsparcie ze środków publicznych, takie jak porozumienia marketingowe zawierane bezpośrednio między 
organami publicznymi a przedsiębiorstwem lotniczym, którego celem jest rekompensata części zwykłych kosztów poniesionych przez port lotniczy 
w związku z porozumieniem zawartym między portem lotniczym a przedsiębiorstwem lotniczym. Nie ma tu znaczenia czy wsparcie zostało przyznane 
danemu przedsiębiorstwu lotniczemu bezpośrednio, czy za pośrednictwem portu lotniczego lub innego podmiotu”.
33 Por. wyr. Sądu w sprawie T-196/04, Ryanair przeciwko Komisji, pkt 59. ECLI:EU:T:2008:585.
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marketingowe zostałyby zawarte po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w jednym z konkurencyjnych trybów określonych w przepisach wdrażających do 
francuskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2014/17/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych34, to w sy-
tuacji, w której wybranym wykonawcą byłyby Ryanair i AMS, KE i tak analizowałyby obie umowy 
łącznie. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno zapewniać 
traktowanie wszystkich konkurentów w przejrzysty, równy i niedyskryminacyjny sposób i często 
pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z pomocą państwa (Nicolaides 
i Schoenmaekers, 2015, s. 143–156). Należy jednak pamiętać, że Komisja ocenia umowę o świad-
czenie usług marketingowych ex post, a więc w momencie, w którym jest już jasne, w jakiej dacie 
i pomiędzy jakimi stronami została zawarta umowa o świadczenie usług marketingowych oraz 
umowa o świadczenie usług portu lotniczego. Łączna analiza obu umów przez Komisję będzie 
tym bardziej prawdopodobna, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego weź-
mie udział tylko jeden podmiot (z którym zawarta będzie również umowa o świadczenie usług 
portu lotniczego). Komisja może wskazywać, że pomimo zachowania konkurencyjnej procedury, 
przetarg został faktycznie przygotowany „pod” konkretnego przewoźnika, nawet jeżeli przedmiot 
zamówienia będzie miał charakter niedyskryminacyjny i zamówienie będzie mogło być wykona-
ne przez nieoznaczony krąg wykonawców (ewentualnie, w przypadku przetargu ograniczonego, 
oznaczoną liczbę wykonawców, zapewniającą jednak poszanowanie reguł uczciwej konkurencji).

C. Quigley, komentując sprawy przed KE dotyczące porozumień między portami lotniczymi 
a przewoźnikami lotniczymi, wskazuje na „wątpliwą” wartość umów o świadczenie usług mar-
ketingowych dla portów lotniczych (Quigley, 2015, s. 461). W Decyzji w sprawie Pau Komisja 
wielokrotnie zauważa, że jest „bardzo prawdopodobne”, że Umowy marketingowe nie istniałyby, 
gdyby Ryanair nie obsługiwał połączenia, o którym mowa w umowie o świadczenie usług portu 
lotniczego. Innymi słowy, umowa o świadczenie usług marketingowych ma charakter wtórny, 
stanowiąc swego rodzaju warunek obecności przewoźnika w porcie lotniczym. Analiza Decyzji 
w sprawie Pau prowadzi do wniosku, że nie oznacza to, iż Komisja sprzeciwia się istnieniu umów 
o świadczenie marketingowych jako takich. Jest tak dlatego, że pomimo różnych zastrzeżeń 
co do skuteczności narzędzi marketingowych zastosowanych przez operatora Portu lot-
niczego w Pau, Komisja podstawową wagę przywiązuje do tego czy współpraca między 
podmiotem publicznym a przewoźnikiem lotniczym będzie rentowna i przyniesie korzyść 
ekonomiczną dla tego podmiotu publicznego35. 

W związku z powyższym trafne jest stanowisko KE, iż w sytuacji, gdy stroną umowy o świad-
czenie usług marketingowych jest podmiot zarządzający portem lotniczym, przy ocenie skutków 

34 Dz. Urz. UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1. Ze skutkiem od dnia 18 kwietnia 2016 r. dyrektywa ta zostanie uchylona i zastąpiona przez dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE. Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., s. 243.
35 Komisja nie była więc tak radykalna w swej ocenie, jak niezależny konsultant, którego zatrudniła do oceny Umów marketingowych. Niezależny 
konsultant wyraził szereg wątpliwości, co do interesu operatora Portu lotniczego w Pau w podpisywaniu tego rodzaju umów na zakup usług marketin-
gowych, w tym, między innymi, z następujących powodów: strona internetowa Ryanair jest zasadniczo stroną służącą sprzedaży biletów, a nie stroną 
służącą sprzedaży podróży; porty lotnicze nie są porównywalne z innymi potencjalnymi ogłoszeniodawcami umieszczającymi ogłoszenia na stronach 
przewoźników lotniczych, ponieważ usługi, jakie świadczy port lotniczy pasażerom linii lotniczej, są ze względu na swój charakter nierozerwalnie związane 
z usługami samych linii, w przeciwieństwie do usług powiązanych, jak zakwaterowanie lub wynajem samochodów; nie jest racjonalnym zachowaniem 
wydawanie pieniędzy przez port lotniczy na przewoźnika lotniczego, aby ten przyciągnął klientów na obsługiwane przez port połączenia, podczas gdy 
ci dodatkowi pasażerowie przynoszą zysk bezpośrednio temu przewoźnikowi lotniczemu. Por. pkt 47 Decyzji w sprawie Pau.
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usług marketingowych dla tego portu należy wziąć pod uwagę korzyści wynikające ze zwiększe-
nia opłat lotniczych, ze świadczenia usług obsługi naziemnej oraz przychodów pozalotniczych, 
pochodzących na przykład z działalności parkingu, punktów gastronomicznych i innych punktów 
handlowych, ale już nie korzyści dla regionu, w którym położony jest port lotniczy. Innymi słowy, 
liczą się jedynie skutki usług marketingowych dla rentowności portu lotniczego. Z tego powodu 
niejasne są jednak zarzuty Komisji, iż usługi marketingowe przewidziane w Umowach marketin-
gowych nie są skierowane „do wszystkich tych osób, które są skłonne przekonać się do pobytu 
w Pau lub w jego regionie, ale do tych osób w szczególności, które są skłonne skorzystać z po-
łączenia […]”36. Z perspektywy operatora Portu lotniczego w Pau, jako usługodawcy, to właśnie 
te osoby mają pierwszorzędne znaczenie, w związku z tym, iż zwiększenie sprzedaży biletów do 
Pau przekłada się na ww. korzyści dla portu.

Inaczej należy oceniać sytuację, gdzie stroną umowy o świadczenie usług marketingowych 
jest samorząd, który z jednej strony może wliczać korzystny wpływ usług marketingowych na 
turystykę i działalność gospodarczą regionu37, z drugiej zaś – cel umowy o świadczenie usług 
marketingowych powinien być wówczas szerszy i dotyczyć promowania przyjeżdżania do danego 
miasta czy regionu. Z tego powodu, jak pokazuje Decyzja w sprawie Pau, istotne jest na przy-
kład, aby w sytuacji, w której elementem usług marketingowych jest zamieszczanie na stronie 
przewoźnika lotniczego odnośnika do stron internetowych dotyczących promowanego podmiotu 
publicznego, odnośnik taki pojawił się przynajmniej na kilku wersjach językowych strony głównej 
przewoźnika lotniczego, a nie tylko na stronie angielskiej/w innym języku zbieżnym z państwem 
lotniska docelowego. Najlepiej zaś, gdy usługi marketingowe mają charakter zróżnicowany i nie 
sprowadzają się wyłącznie do zamieszczania takich odnośników lub reklam na stronie interne-
towej przewoźnika, w jego magazynie pokładowym czy na elektronicznej karcie pokładowej, ale 
mają miejsce również z wykorzystaniem kadłubów przewoźnika, ogólnotematycznych kanałach 
telewizyjnych i stacjach radiowych.

Potwierdziła to w Decyzji w sprawie Pau Komisja, wskazując, że pozytywny wpływ usług 
marketingowych zdaje się być „dużo bardziej hipotetyczny, a w każdym razie zbyt niepewny, aby 
racjonalny inwestor prywatny mógł brać go pod uwagę w sposób policzalny, oceniając swoją ko-
rzyść z zawarcia umowy o świadczenie usług marketingowych”38. Tymczasem, przeprowadzając 
test prywatnego inwestora, należy ustalić korzyści z usług marketingowych, jakich odniesienia 
spodziewałby się hipotetyczny prywatny inwestor, działający racjonalnie i kierujący się zasadą 
osiągania rentowności. 

 IV. Konkluzje
Niniejszą glosę rozpocząłem od stwierdzenia M. Schmaucha, iż sektor lotniczy tradycyjnie 

odznaczał się wysokim poziomem publicznego wsparcia. Autor ten trafnie zauważa, że wsparcie 
publiczne ciągle odrywa dużą rolę w sektorze lotniczym, przy czym obecnie pomoc pochodzi prze-
de wszystkich od samorządów, chcących przyciągnąć do siebie niskokosztowych przewoźników 

36 Por. pkt 298 Decyzji w sprawie Pau.
37 Pkt 50 Decyzji w sprawie Pau. W ocenie niezależnego konsultanta, którego Komisja zatrudniła do oceny Umów marketingowych, podmiotem, który 
mógłby rzeczywiście odnieść korzyść z usług reklamowych zachęcających klientów Ryanair, by po przybyciu spędzili tam więcej czasu i więcej konsu-
mowali, jest właśnie region docelowy.
38 Por. pkt 340 Decyzji w sprawie Pau.
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lotniczych (Schamuch, 2012, s. 356). W dobie „otwartego nieba” i coraz powszechniejszego ko-
rzystania z usług transportu lotniczego zatrzymanie procesu ściślejszej współpracy między porta-
mi lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi wydaje się niemożliwe. Zwróciła na to uwagę Komisja, 
która w Wytycznych z 2014 r. wskazała, że ich celem jest uwzględnienie „całości nowej sytuacji 
prawno-gospodarczej w zakresie fi nansowania publicznego na rzecz portów lotniczych i przed-
siębiorstw lotniczych oraz [określenie warunków], w jakich takie fi nansowanie publiczne może 
stanowić pomoc państwa […], a także, jeżeli faktycznie stanowi ono pomoc państwa, warunki 
uznawania takiej pomocy państwa za zgodną z rynkiem wewnętrznym”39. W taki sposób należy 
też rozumieć Decyzję w sprawie Pau, w której Komisja określiła zasady oceny i warunki dopusz-
czalności umów o świadczenie usług marketingowych zawieranych przez podmioty zarządzające 
portami lotniczymi i przewoźników lotniczych. Dzięki temu decyzja ta może stać się na wiele lat 
punktem odniesienia w podobnych postępowaniach prowadzonych przez Komisję.
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Problemy techniczne statku powietrznego 
a klauzula „nadzwyczajnych okoliczności” 

jako podstawa zwolnienia przewoźnika lotniczego 
z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku 

dużego opóźnienia lotów.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z dnia 17 września 2015 r. 
w sprawie C-257/14 

Corina van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV1

Spis treści:
I.  Uwagi wstępne
II.  Stan faktyczny sprawy 
III.  Ustalenia prawne Trybunału Sprawiedliwości 
IV.  Komentarz

JEL: K13, L93 

I. Uwagi wstępne 
W dniu 17 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub 

TS) wydał wyrok w trybie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wystosowane przez Rechtbank 
Amsterdam (sąd rejonowy w Amsterdamie). Wątpliwości podniesione przez sąd odsyła jący dotyczyły 
wykładni przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/20042, w kontekście 
dopuszczalności kwalifi kowania jako „nadzwyczajnych okoliczności” przy padków wystąpienia 
niespodziewanych problemów technicznych samolotu, skutkujących dużym opóźnieniem lotu. 
Postępowanie toczące się przed sądem rejonowym w Amsterdamie było rezulta tem odmowy ze 
strony linii lotniczej Koninklijke Luchvaart Maatschappij NV (dalej: KLM) wypła cenia Pani Corine 
van der Lans odszkodowania w związku z opóźnieniem jej lotu. 

Komentowane orzeczenie wpisuje się w szersze spektrum spraw rozpoznawanych przez 
Trybunał, w których pojawia się problem uwzględnienia „sprawiedliwej równowagi interesów” 
przewoźników lotniczych (przedsiębiorców) oraz pasażerów (konsumentów)3. Z jednej bowiem 
strony przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika nie powinny być interpretowa-
ne w sposób, który poważnie utrudni lub nawet uniemożliwi zainteresowanemu podmiotowi 

1 ECLI:EU:C:2015:618. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91; 
Dz. Urz. UE z 17.02.2004 r., L46/1. 
3 Zob. np. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 6.05.2010 r. w sprawie C-63/09 Alex Walz przeciwko Clickair SA, ECLI:EU:C:2010:251, pkt 33. 
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wyko nywanie działalności gospodarczej. Z drugiej zaś, interpretując odnośne przesłanki, na-
leży mieć na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony praw pasażerów 
w międzynaro dowym przewozie lotniczym oraz właściwej rekompensaty szkód powodowanych 
dużym opóźnie niem lotu lub jego odwołaniem bez właściwego uprzedzenia. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Corina van der Lans posiada szczególne zna-
czenie z punktu widzenia praw pasażera linii lotniczych. Rozstrzygnięcie TS istotnie zawęża 
możli wość powoływania się przewoźników lotniczych na nieoczekiwane problemy techniczne 
samolotu, jako podstawę stwierdzenia wystąpienia „nadzwyczajnych okoliczności”, skutkujących 
wyłącze niem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu dużego opóźnienia lotu. Komentowane 
orzeczenie powinno jednocześnie stanowić pewną wskazówkę dla przewoźników lotniczych, któ-
rzy niezwykle często uzasadniają odwoływanie lotów lub ich znaczne opóźnienie wystąpieniem 
awarii technicznej samolotu. 

II. Stan faktyczny sprawy
Pani Corina van der Lans zarezerwowała bilet lotniczy na lot obsługiwany przez KLM z Quito 

do Amsterdamu. Zgodnie z pierwotnym rozkładem samolot miał wystartować 13 sierpnia 2009 r. 
o godz. 9.15 czasu lokalnego. Nastąpiło to jednak dopiero następnego dnia w godzinach wieczor-
nych. W efekcie samolot wylądował w Amsterdamie z 29 – godzinnym opóźnieniem. 

Przewoźnik uzasadniał opóźnienie tym, że podczas tzw. procedury push-back, polegającej 
na wypychaniu samolotu za pomocą pojazdu, jeden z silników maszyny nie uruchomił się. Usterka 
polegała na uszkodzeniu pompy paliwowej oraz zespołu hydro-mechanicznego samolotu. Części 
te nie były dostępne w Ekwadorze, musiały więc zostać sprowadzone z Amsterdamu. Dopiero po 
ich zamontowaniu samolot mógł wykonać planowany lot. 

W tych okolicznościach skarżąca wystąpiła do przewoźnika z roszczeniem o wypłatę od-
szkodowania w kwocie 600 euro z tytuły powstałego opóźnienia. Swoje żądania oparła na treści 
art. 7 w zw. z art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 261/2004. 

KLM nie podzielił tej argumentacji. Powołał się na wyjątek przewidziany w art. 5 ust. 3 wspo-
mnianego rozporządzenia, zgodnie z którym przewoźnik może uwolnić się od obowiązku wy płaty 
odszkodowania, jeżeli „odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych oko-
liczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków”4. 
Zdaniem KLM uszkodzone części nie przekroczyły średniego okresu ich używalności, a producent 
nie udzielił żadnych szczegółowych informacji co do możliwości wcześniejszego wystąpienia uste-
rek. Ponadto, techniczna obsługa samolotu była prawidłowa, a części, które następnie okazały 
się wadliwe, były kontrolowane zgodnie z obowiązującą procedurą podczas ostatniego tzw. check 
A przeprowadzonego około miesiąc przed lotem. W konsekwencji KLM stanął na stanowisku, że 
usterka, która wystąpiła samoistnie i nie jest następstwem nieprawidłowej obsługi technicznej 

4 Należy w tym miejscu zauważyć, że przedmiotowa sprawa nie dotyczyła zasadniczo odwołania lotu, tylko jego znacznego opóźnienia. Niemniej 
jednak, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TS, pasażerowie opóźnionych lotów powinni być traktowani, jak pasażerowie lotów odwołanych dla celów 
stosowania prawa do odszkodowania przewidzianego art. 7 rozporządzenia nr 261/2004. Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby ponieśli stratę 
wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli przybyli do miejsca docelowego z minimum trzygodzinnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie przewidzia-
nej przez przewoźnika lotniczego godziny przylotu. Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 
Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH oraz Stefan Bӧck, Cornelia Lepuschitz przeciwko Air 
France SA, ECLI:EU:C:2009:716, pkt 69; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.10.2012 r. w sprawach połączonych C-581/10 i C-629/10 Emeka 
Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson przeciwko Deutsche Lufthansa AG oraz TUI Travel plc i in. przeciwko Civil Aviation Authority, 
ECLI:EU:C:2012:657, pkt 40. 
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sa molotu ani nie została wykryta (i nie mogła zostać wykryta) podczas wykonywania regularnej 
kontroli, może stanowić „nadzwyczajną okoliczność” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia 
nr 261/2004. 

III. Ustalenia prawne Trybunału Sprawiedliwości
Przed przystąpieniem do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, Trybunał musiał ustosun-

kować się do zarzutu zgłoszonego przez rząd francuski, który kwestionował dopuszczalność 
wnio sku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Władze francuskie stały na stanowisku, 
że art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 261/2004 nie znajduje zastosowania w zaistniałym sporze, 
gdyż pra wo ekwadorskie przewiduje mechanizm odszkodowawczy dla pasażerów opóźnionych 
lotów, z którego Pani Corina van der Lans może skorzystać. 

Odnosząc się do podniesionego zarzutu, TS zauważył, iż pomiędzy poszczególnymi wersja-
mi językowymi art. 3 ust. 1 lit. b występuje pewna rozbieżność. Niektóre jego tłumaczenia 
wyłącza ją prawo domagania się odszkodowania w sytuacji, gdy pasażerowie opóźnionego lotu 
faktycznie otrzymali rekompensatę w państwie trzecim. Inne natomiast sugerują, że stosowanie 
rozporządze nia nr 261/2004 będzie wyłączone także wtedy, gdy pasażerom przysługuje prawo 
do otrzymania takiej rekompensaty, ale niekoniecznie ją już uzyskali5. Występowanie rozbieżno-
ści językowych wymaga, zdaniem Trybunału, interpretowania przepisu w świetle kontekstu i celu 
uregulowania, którego jest częścią. Celem odnośnego rozporządzenia jest niewątpliwie zapew-
nienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów. W związku z tym, że z posiadanych w postępo-
waniu prejudycjalnym materiałów nie wynikało jednoznacznie, że cel odszkodowań, przesłanki 
i mechanizm ich egzekwowania znajdują się na poziomie zbliżonym do gwarantowanego prze-
pisami unijnymi, Trybunał nie wykluczył, że rozporządzenie nr 261/2004 znajdzie zastosowanie 
w badanej sprawie. Uznał tym samym wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za 
dopuszczalny6. 

Przechodząc następnie do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, Trybunał podkreślił, że nie-
które problemy techniczne statków powietrznych mogą być kwalifi kowane jako nieoczekiwane 
wady posiadające wpływ na bezpieczeństwo lotu. Okoliczności związane z wystąpieniem takich 
wad zostaną jednak uznane za „nadzwyczajne” (a tym samym zwolnią przewoźnika z odpowie-
dzialności odszkodowawczej) tylko wtedy, gdy odnoszą się do zdarzenia, które nie wpi suje się 
w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i nie pozwala, ze względu 
na charakter lub źródło zdarzenia, na skuteczne nad nim panowanie7. 

Zasadnicze znaczenie dla przyjętej przez TS oceny posiada fakt, że funkcjonowanie stat-
ków powietrznych jest nierozerwalnie związane z występowaniem problemów technicznych. 
Przewoźni cy lotniczy, w ramach prowadzonej działalności, są stale narażeni na występowanie 
takich proble mów i powinni mieć tego pełną świadomość. Dlatego też usterki wykryte w trakcie 
regularnego przeglądu statków powietrznych albo ze względu na brak takiego przeglądu nie mogą 

5 Przywołany artykuł posiada w polskiej wersji językowej brzmienie następujące: „Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie: (…) b) do pasażerów 
odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat, chyba 
że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoź-
nikiem wspólnotowym”. 
6 Zob. pkt 23–31 komentowanego wyroku. 
7 Ibidem, pkt 36. 
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być trakto wane jako „nadzwyczajne okoliczności”, stanowiące podstawę zwolnienia przewoźnika 
z obo wiązku wypłaty odszkodowania za duże opóźnienie lotu8. 

Powyższa konkluzja nie oznacza jednak, że problemy techniczne statku powietrznego w żad-
nym przypadku nie wyczerpią znamion przepisu art. 5 ust. 3 rozporządzania nr 261/2004. Trybunał 
zauważył, iż pewne usterki samolotu mogą stanowić „nadzwyczajne okoliczności”, jeżeli właściwy 
organ lub producent maszyn stanowiących fl otę danego przewoźnika ujawni, że maszyny będące 
w użyciu zawierają ukrytą wadę produkcyjną, która zagraża bezpieczeństwu lotów. W badanej 
sprawie TS stwierdził, że problem techniczny dotyczył wyłącznie jednego konkretnego samolotu, 
a kompetentne podmioty nie ujawniły ukrytych wad produkcyjnych pozostałych statków powietrz-
nych wchodzących w skład fl oty KLM9. 

Skład orzekający zgodził się z tezą, że awaria spowodowana przedwczesną wadliwością 
pewnych części statku powietrznego rzeczywiście może być uznana za nieoczekiwane zdarze-
nie mające wpływ na bezpieczeństwo lotu. Niemniej jednak awarie techniczne są nieodłącznym 
ele mentem wykorzystywania samolotów w trudnych, a często nawet ekstremalnych warunkach 
(w szczególności meteorologicznych). Co więcej, poszczególne elementy maszyny zużywają 
się i to w różnym tempie. Przewoźnik musi zatem liczyć się z tym, że nieoczekiwane proble-
my technicz ne samolotu wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności w zakresie 
przewozu lotni czego i powinien być przygotowany na tego typu sytuacje oraz skutecznie im 
przeciwdziałać10. 

Mając wszystkie poczynione ustalenia na uwadze, Trybunał, w sentencji wyroku stwierdził, 
że „problem techniczny taki jak ten w postępowaniu głównym, który wystąpił niespodziewanie i nie 
jest następstwem nieprawidłowej obsługi technicznej ani nie został wykryty podczas wykonywa-
nia regularnej kontroli, nie mieści się w pojęciu „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu tego 
przepisu (przepis art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004 – przyp. aut.)”.

IV. Komentarz
Komentowane orzeczenie dotyczy niezwykle istotnej i aktualnej kwestii, jaką jest zwolnie nie 

przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności odszkodowawczej względem pasażerów opóźnio nych 
lotów. Trybunał zdecydował się podtrzymać swoją linię orzeczniczą z wyroku w sprawie Wallentin-
Hermann, w którym uznał, że prawo pasażerów do odszkodowania w przypadku odwołania lub 
dużego opóźnienia lotów powinno być, w świetle interpretowanych uregulowań, traktowane jako 
zasada. Okoliczności umożliwiające przewoźnikowi uwolnienie się od odpowiedzialności stanowią 
bez wątpienia odstępstwo od tej zasady i w związku z tym muszą być interpretowane wąsko11. 
Podejście takie wydaje się w sposób najpełniejszy uwzględniać cele rozporządzenia nr 261/2004, 
które polegają na konieczności zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pasażerów oraz przeciw-
działania niedogodnościom związanym z odwołaniem lub dużym opóźnieniem ich lotu. Odnośne 
cele mają być realizowane m.in. poprzez wprowadzenie ujednoliconego, szybkiego, a przede 

 8 Ibidem, pkt 37. 
 9 Ibidem, pkt 38–40. 
10 Ibidem, pkt 41–-44. 
11 Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.12.2009 r. w sprawie Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA, 
ECLI:EU:C:2008:771, pkt 20. 
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wszystkim skutecznego mechanizmu rekompensaty szkód poniesionych przez pasażerów12. Należy 
ponadto zauważyć, iż z orzecznictwa TS wynika jasno, że względy ochrony konsumentów (w tym 
pasażerów lotniczych) mogą uzasadniać negatywne konsekwencje gospodarcze dla niektórych 
przedsiębiorców, nawet wtedy jeśli są one duże13.

Mając powyższy aspekt na uwadze, Trybunał dokonał stosunkowo restrykcyjnej wykładni 
klauzuli „nadzwyczajnych okoliczności”. Decydujące znaczenie przypisał ustaleniu czy problem 
techniczny statku powietrznego był spowodowany zdarzeniem, które nie wpisuje się w ramy 
normalne go wykonywania działalności przez przewoźnika lotniczego. Mało tego, nawet jeżeli 
odnośny wa runek został spełniony, ale przewoźnik jest w stanie skutecznie zapanować nad takim 
zdarzeniem (tzn. poddać je swojej kontroli), to klauzula „nadzwyczajnych okoliczności” nie znajdzie 
zastoso wania14. Podejście to koresponduje bardzo wyraźnie z podkreślaną w sprawach o podłożu 
gospodar czym zasadą, że termin „nadzwyczajne okoliczności” obejmuje swym zakresem tylko te 
zdarzenia, które nie wystąpiłyby normalnie w obrocie handlowym15. 

Z punktu widzenia pasażerów linii lotniczych, orzeczenie w sprawie Corina van der Lans nie 
zasługuje na krytykę, gdyż wprowadza bardzo szeroki standard ochrony ich praw. Trybunał uzna-
je bowiem, że przedwczesna i niespodziewana wadliwość pewnych części statku powietrznego 
stanowi immanentny element funkcjonowania samolotów, wykorzystywanych przez przewoźni-
ków w bardzo różnych warunkach. Przesłanka ta nie może więc być podstawą odmowy wypłaty 
odszko dowania za duże opóźnienie lotu z powołaniem się na zaistnienie „nadzwyczajnych oko-
liczności”. Poza przypadkiem awarii samolotu spowodowanej aktem terroryzmu lub sabotażu, 
TS dopuszcza zasadniczo tylko ujawnienie ukrytej wady produkcyjnej samolotu zagrażającej 
bezpieczeństwu lotów, jako problemu technicznego, który w myśl art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 
261/2004 mieści się w pojęciu „nadzwyczajne okoliczności”. W tym celu koniecznym jest, aby 
ukryta wada produkcyjna została ujawniona także w pozostałych statkach powietrznych, które 
wchodzą w skład fl oty danego przewoźnika. Może oczywiście pojawić się pytanie, co w przy-
padku, gdy przedmiotowa usterka nie zostanie ujawniona przynajmniej w jednej z maszyn pod-
legających przeglądowi?. Rzecznik generalny w opinii przedstawionej we wcześniejszej, ale 
podobnej sprawie proponował, aby stosować inne kryterium, mianowicie „niecodzienny charak-
ter i częstotliwość konkretnego problemu technicznego”. Podnosił, że niespodziewane problemy 
techniczne samolotu zostaną uznane za „nadzwyczajne okoliczności” tylko wówczas, gdy nie 
stanowią typowych problemów, które pojawiają się od czasu do czasu we wszystkich samolotach 
lub w określonym typie samolotów i jeżeli nie należą do rodzaju problemów, o których wiadomo, 
że już wystąpiły w przeszłości w danym statku powietrznym16. Wydaje się, że choć propozycja 
Rzecznika generalnego jest o wiele korzystniejsza dla przewoźników lotniczych, to jednak odzna-
cza się małą precyzją użytych pojęć i rodzi niebezpieczeństwo poważnych nadużyć względem 

12 Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.01.2006 r. w sprawie C-344/04 International Air Transport Association, European Law Fares Airline 
Association przeciwko Department of Transport, ECLI:EU:C:2006:10, pkt 82. 
13 Por. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 8.06.2010 r. w sprawie C-58/08 Vodafone Ltd. i in. przeciwko Secretary of State for Business, Enterprise and 
Regulatory Reform, ECLI:EU:C:2010:321, pkt 69. 
14 Wniosek  taki  płynie  z  wyr.  Trybunału  Sprawiedliwości  z  31.01.2013 r.  w  sprawie  C-12/11  Denise  McDonagh  przeciwko  Ryanair  Ltd, 
ECLI:EU:C:2013:43, pkt 29. 
15 Zob. przykładowo wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11.11.1999 r. w sprawie C-48/98 Söhl & Söhlke przeciwko  Hauptzollamt Bremen, 
ECLI:EU:C:1999:548, pkt 74. 
16 Zob. Opinia Rzecznika generalnego Eleanor Sharpston przedstawiona 27.09.2007 r. w sprawie C-396/06 Eivind F. Kramme przeciwko SAS 
Scandinavian Airlines Danmark A/S, ECLI:EU:C:2007:555, pkt 59–61.
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pasażerów. Słusznie zatem Trybunał nie wziął pod uwagę tej opinii, wydając komentowane 
orzeczenie.

W kontekście ustaleń poczynionych na kanwie sprawy Corina van der Lans, pewien niedo-
syt pozostawia tylko fakt, że Trybunał nie wypowiedział się w przedmiocie racjonalnych środków, 
jakie w myśl art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004 przewoźnik powinien był podjąć w celu roz-
wiązania problemu. Uzasadnił to stwierdzeniem, że awaria techniczna, której dotyczyło postępo-
wanie główne, nie mieściła się w pojęciu „nadzwyczajne okoliczności”, a w związku z tym nie było 
potrzeby zajmowania stanowiska w sygnalizowanej kwestii. Problem jednak w tym, że zasada 
pew ności prawa, jako jedna z zasad ogólnych prawa UE, wymaga, aby stosowanie przepisów do 
kon kretnych sytuacji faktycznych było przewidywalne17. Jeżeli więc przewoźnik lotniczy pragnie 
wy kazać, że duże opóźnienie lotu spowodowane było zaistnieniem „nadzwyczajnych okoliczności”, 
których nie można było uniknąć, pomimo wdrożenia wszelkich racjonalnych środków, powinien 
wiedzieć, jakiego rodzaju działania zapobiegawcze są wymagane. Przewoźnicy lotniczy i tak już 
podlegają bardzo surowym przepisom i procedurom, które mają na celu wyeliminowanie możli-
wości wystąpienia problemów technicznych samolotów i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi po-
wietrznej. Zmobilizowanie całości zasobów ludzkich i materiałowych (np. przechowywanie części 
zamiennych samolotu we wszystkich obsługiwanych przez przewoźnika portach lotniczych lub 
czarterowanie samolotów zastępczych w ilości odpowiadającej liczbie samolotów wchodzących 
w skład fl oty przewoźnika) nie jest raczej rozwiązaniem realnym i trudno uznać je za środek racjo-
nalny w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 261/2004. 

Na zakończenie należy odnotować, że komentowane orzeczenie wpisuje się w zakres zmian 
niektórych przepisów rozporządzenia nr 261/2004, przedstawionych w 2013 r. przez Komisję 
Euro pejską. We wniosku skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady instytucja ta zauwa-
żyła, że dodatkowe koszty nakładane na przewoźników lotniczych przez proponowane regulacje 
będą wy równywane w drodze rewizji globalnej kwoty odszkodowania. Na pewnym etapie prac 
rozważano już tylko dwa warianty takich zmian: podniesienie progu czasowego, po przekroczeniu 
którego opóźnienie lotu daje pasażerowi prawo do odszkodowania z obecnych 3 do 5 godzin lub 
objęcie większości problemów technicznych klauzulą „nadzwyczajnych okoliczności”. Ostatecznie 
zdecy dowano się na pierwsze rozwiązanie, gdyż, jak zauważono, utrzymanie przewidzianego 
wariantem drugim zbyt niskiego progu opóźnienia mogłoby prowadzić do wzrostu liczby odwoły-
wanych lo tów18. Podkreślenia wymaga natomiast fakt dostrzeżenia potrzeby wprowadzenia bar-
dziej precyzyj nej defi nicji terminu „nadzwyczajne okoliczności”. Wprawdzie zaproponowana przez 
Komisję defi nicja odpowiada ustaleniom TS w sprawach Corina van der Lans i Wallentin-Herman, 
niemniej jednak w większym stopniu uwzględnia zasadę pewności prawa dla przewoźników lot-
niczych oraz pasażerów. Postulat ten zo stał zrealizowany poprzez zamieszczenie w osobnym 
załączniku niewyczerpującego wykazu oko liczności uważanych za nadzwyczajne.  Zaliczono do 
nich m.in. „problemy techniczne niestano wiące części normalnego działania statku powietrznego, 

17 Zob. np. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 29.10.2009 r. w sprawie C-29/08 Skatteverket przeciwko AB SKF, ECLI:EU:C:2009:665, pkt 77. Trybunał 
przypomniał jednocześnie, że „wymóg pewności prawa jest szczególnie rygorystyczny wówczas, gdy chodzi o przepis, który może wiązać się z ob-
ciążeniami fi nansowymi, gdyż ma on umożliwić zainteresowanym dokładne zapoznanie się z zakresem nakładanych przezeń na nich obowiązków”. 
18 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne za-
sady odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie 
(WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu, Bruksela, 
18.03.2013 r., COM (2013) 130 fi nal, s. 5–6. 
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takie jak wykrycie w trakcie danego lotu usterki uniemożliwiającej jego normalną kontynuację lub 
ukryta usterka konstrukcyjna ujawniona przez producenta lub właściwy organ, mająca wpływ na 
bezpieczeństwo lotu”. Zaznaczono jedno cześnie, że do „nadzwyczajnych okoliczności” nie nale-
żą „problemy techniczne stanowiące część normalnego działania statku powietrznego, takie jak 
problem zidentyfi kowany podczas rutynowego przeglądu lub kontroli statku powietrznego przed 
lotem bądź też powstający w wyniku nieprawidło wego przeprowadzenia takiego przeglądu lub 
kontroli przed lotem”19. Obecnie (według stanu na 05.01.2016 r.) w Parlamencie Europejskim 
i Radzie trwają prace legislacyjne nad wnioskiem Komisji. 

dr Lidia Brodowski  
adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Marcin Pączek 
adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

19 Ibidem, s. 32. 
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Interes prawny przewoźników kolejowych w postępowaniach 
nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK 

wobec zarządców infrastruktury kolejowej 
– przegląd orzecznictwa

• Przewoźnik kolejowy nie ma interesu prawnego w postępowaniu toczącym się wobec 
zarządcy infrastruktury kolejowej, którego przedmiotem było zbadanie czy nastąpiło 
naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa, a co najwyżej posiada jednie interes 
faktyczny, który nie jest wystarczający dla uzyskania statusu strony w postępowa-
niu administracyjnym wobec zarządcy infrastruktury kolejowej. 

• Samo faktyczne zainteresowanie przewoźników kolejowych rozstrzygnięciem sprawy 
nie uzasadnia uznanie przewoźnika za stronę postępowania prowadzonego wobec 
zarządcy infrastruktury kolejowej w sprawach nadzoru rynku kolejowego.

W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożone zainteresowanie przewoźników kole-
jowych, jak również organizacji społecznych tzw. postępowaniami nadzorczymi prowadzonymi 
przez Prezesa UTK wobec zarządców infrastruktury kolejowej. 

O ile co do zasady wątpliwości nie powinno wywoływać uprawnienie przewoźników kole-
jowych do występowania w postępowaniach w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę 
o udostępnienie infrastruktury kolejowej, które to uprawnienie wywodzić należy z art. 29 ust. 1 
ustawy o transporcie kolejowym1, to istota sporu sprowadza się do ustalenia czy świetle przepisów 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego przewoźnicy kolejowi mają usprawiedliwioną podstawę do stwierdzenia, że 
posiadają interes prawny (a więc są stroną) w postępowaniach prowadzonych wobec zarządców 
infrastruktury kolejowej w sprawach dotyczących nadzoru nad zapewnieniem niedyskryminują-
cego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej, nadzoru nad równoprawnym 
traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych, nadzoru nad poprawnością 
ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz opłat 
dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych czy też w zakresie kar pieniężnych.

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny i judykatury, stroną 
postępowania administracyjnego może być bowiem tylko podmiot, który posiada interes prawny 
do występowania w danej sprawie, przy czym interes ten musi być realny, indywidualny i posiadać 
oparcie w konkretnym przepisie prawa materialnego, który przyznaje temu podmiotowi określone 
uprawnienia lub nakłada na niego pewne obowiązki. Zauważyć należy, że przepis prawa material-
nego, od którego można wyprowadzić przymiot strony danego postępowania, musi ustanawiać 
prawa lub obowiązki podmiotu w sposób konkretny i realny, a nie hipotetyczny, abstrakcyjny. Za 
stronę danego postępowania można zatem uznać jedynie tylko taki podmiot, którego interes praw-
ny we wszczęciu czy prowadzeniu postępowania wynika bezpośrednio z przepisu prawa oraz 
1 Udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu przewoźnikowi kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych oraz umożliwieniu mu 
korzystania z niezbędnej infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
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jednocześnie wprost odnosi się do podmiotu. Zazwyczaj przepis taki powinien być sformułowany 
poprzez wskazanie, że określony podmiot ma prawo do danego świadczenia, jest uprawniony do 
uzyskania pewnych uprawnień. 

A zatem o tym czy określonemu podmiotowi (przewoźnikowi kolejowemu) będzie służyło 
prawo strony w postępowaniu decydować będzie norma prawna, z której dla tego podmiotu będą 
wynikały określone prawa lub obowiązki, a więc musi istnieć przepis w tym przypadku ustawy 
o transporcie kolejowym, z którego będzie wynikało, iż przewoźnik kolejowym może być stroną 
takiego postępowania. Przykładowo w tym miejscu wskazać należy, na przepis art. 18b, art. 19 
ust. 2, art. 21, art. 25f, art. 28r, art. 29 ust. 1h, art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym. 

Dokonując analizy przedstawionego na wstępie problemu, nie można również pominąć, iż 
przepis art. 13 ust. 1 pkt 5a) i b) ustawy o transporcie kolejowym2 przyznaje przewoźnikowi kole-
jowemu prawo do złożenia skargi dotyczącej bądź regulaminu, bądź korzystania z tras pociągów 
i opłat za korzystanie infrastruktury kolejowej. Jednakże, co wyraźnie należy podkreślić, z upraw-
nieniem do złożenia skargi nie wiąże się automatycznie fakt, iż postępowanie, które może być 
wszczęte na podstawie informacji wynikających ze skargi, będzie postępowaniem prowadzonym 
na wniosek, a każdy przewoźnik, który składa skargę jest zawsze stroną postępowania, którego 
wszczęcia się domaga. Zauważyć należy bowiem, że ww. art. 13 ust. 1 pkt 5 ppkt a) i b) ustawy 
o transporcie kolejowym stanowi jedynie, iż do zadań Prezesa UTK w zakresie regulacji rynku 
kolejowego należy rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących regulaminu oraz 
przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Z powyższego wynika zatem jedynie, iż kompetencji Prezesa UTK odpowiada uprawnienie 
przewoźnika kolejowego do składania skarg, o których mowa powyżej. Z powyższego uprawnie-
nia nie wynika jednak interes prawny przewoźnika kolejowego. 

Analizując zagadnienie interesu prawnego przewoźników kolejowych w postepowaniach 
prowadzonych wobec zarządców infrastruktury kolejowej, nie można także pominąć postępo-
wań prowadzonych w oparciu o art. 13 ust. 4 i 6 ustawy o transporcie kolejowym3. Postępowanie 
to jest postępowaniem, które ma na celu ujawnienie pewnych negatywnych działań podmiotu, 
w stosunku do którego toczy się postępowanie (zarządcy infrastruktury kolejowej), a następnie ich 
wyeliminowanie w wyznaczonym czasie. Natomiast niezastosowanie się przez podmiot (zarządcę 
infrastruktury kolejowej) dopuszczający się naruszenia do decyzji wydanej na podstawie art. 13 
ust. 6 ww. ustawy może być przez Prezesa UTK sankcjonowane poprzez nałożenie kary pieniężnej. 
Ponadto, w ocenie autora, w obecnym stanie prawnym, w stosunku do pewnych nieprawidłowo-
ści wskazanych w art. 66 ustawy o transporcie kolejowym, może być prowadzone postępowanie 
kończące się zarówno stwierdzeniem nieprawidłowości, jak i nałożeniem kary pieniężnej. Wobec 
powyższego można postawić tezę, iż postępowanie w sprawie naruszenia przepisów, postanowień 
i decyzji z zakresu kolejnictwa jest postępowaniem analogicznym do postępowania mającego na 
celu wymierzenie kary pieniężnej. Oba bowiem postępowania są skierowane do określonych pod-
miotów, dopuszczających się pewnych negatywnych działań, które wymagają interwencji Prezesa 

2 Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących: regulaminu, 
o którym mowa w art. 32, przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.
3 Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa. W przypadku stwier-
dzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin 
usunięcia nieprawidłowości.
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UTK jako organu regulującego rynek transportu kolejowego. Oba postępowania cechuje również, 
to, że przewoźnicy kolejowi nie mają statusu strony w tego typu postępowaniach prowadzonych 
wobec zarządców infrastruktury kolejowej, ponieważ z żadnej normy wskazanej w ustawie o trans-
porcie kolejowym nie da się wywnioskować ich interesu prawnego. 

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 105/154 
słusznie uznał, iż przewoźnik kolejowy, w przypadku postępowania w sprawie naruszenia przepi-
sów z zakresu kolejnictwa dotyczących prawidłowego ustalania opłat za dostęp do infrastruktury 
kolejowej, nie byłby stroną, gdyż nie posiada realnego, indywidualnego interesu prawnego w do-
maganiu się wszczęcia postępowania, opartego na konkretnym przepisie prawa materialnego, 
który przyznaje uprawnienia lub nakłada na podmiot pewne obowiązki. Posiada natomiast interes 
faktyczny, przejawiający się w zainteresowaniu jego wynikiem, który nie miałby jednak bezpo-
średniego przełożenia na sferę praw i obowiązków tych podmiotów.

Podobnie jak w przypadku przepisu art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) i art. 13 ust. 6 ustawy 
o transporcie kolejowym, art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym5 dotyczący postępowania 
związanego z zatwierdzeniem stawek jednostkowych opłaty podstawowej, dodatkowej za dostęp 
do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej nie pozwala na 
przyznanie interesu prawnego przewoźnikom kolejowym. Za stronę danego postępowania można 
uznać jedynie tylko taki podmiot, którego interes prawny we wszczęciu postępowania wynika bez-
pośrednio z przepisu prawa oraz jednocześnie wprost odnosi się do tego podmiotu. Przewoźnik 
kolejowy dysponuje jedynie interesem faktycznym, przejawiającym się zainteresowaniem co do 
innego sposobu kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, obniżeniem tych opłat czy 
ich ogłoszenia. Zatem również i w tym przypadku postępowanie może toczyć się z udziałem jednej 
tylko strony – zarządcy infrastruktury kolejowej bez udziału podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą związaną z transportem kolejowym, a co najwyżej, to po spełnieniu ustawowych 
przesłanek6 przy ewentualnym udziale organizacji społecznych, jako podmiotów na prawach strony. 

Wyraźnie zaznaczyć należy, iż słuszność stanowiska potwierdził również WSA w Warszawie 
w prawomocnym wyroku z 29 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1517/077, który uznał, 
iż „przewoźnikowi kolejowemu nie przysługuje prawo strony w postępowaniu administracyjnym 
prowadzonym z wniosku zarządcy infrastrukturą kolejową o zatwierdzenie stawek jednostkowych 
opłaty podstawowej oraz dodatkowej na podstawie artykułu 33 ust. 8 ustawy o transporcie kole-
jowym. Przewoźnik kolejowy z uwagi na fakt, iż jego prawa i obowiązki związane z korzystaniem 
z infrastruktury kolejowej kształtuje umowa cywilnoprawna zawarta z zarządcą nie ma również legi-
tymacji procesowej w postępowaniu o stwierdzenie nieważności takiej decyzji”. WSA w powyższym 
wyroku, co jest bardzo istotne w przedmiocie skargi Spółki, stwierdził, że „pozycja prawna skarżącej 
– przewoźnika kolejowego – została ukształtowana przez przepisy ustawy o transporcie kolejowym. 
Stosownie do art. 4 pkt 9 utk przewoźnikiem kolejowym jest przedsiębiorca, który na podstawie licencji 
wykonuje przewozy kolejowe (…) Stosownie do art. 43 ust. 5 utk licencja nie uprawnia przedsiębiorcy 
do dostępu do infrastruktury kolejowej. Procedurę udostępniania infrastruktury kolejowej reguluje 
4 Orzeczenie dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
5 Prezes UTK w terminie 30 dni od dnia otrzymania stawek, o których mowa w ust. 7, zatwierdza je albo odmawia ich zatwierdzenia w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z zasadami, o których mowa w ust. 2–6, art. 34 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 35.
6 Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: wszczęcia postępowania lub dopuszczenia jej do udziału 
w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
7 Orzeczenie dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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art. 29 utk, a samo udostępnienie infrastruktury kolejowej polega na przydzieleniu przewoźnikowi 
kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych i umożliwienie korzystania mu z niezbędnej infra-
struktury kolejowej (art. 29 ust. 1 utk). Prawo do korzystania z przydzielonych i wyznaczonych w roz-
kładzie jazdy tras pociągów przewoźnik kolejowy nabywa po zawarciu umowy z zarządcą (art. 29 
ust. 3 utk), a z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej jej zarządca pobiera opłaty, o których 
mowa w art. 33 utk. Opłaty, o których mowa są więc niezbędnym elementem umowy zawartej na 
podstawie art. 29 ust. 3 utk. Wysokość opłat, która stanowi sumę opłaty podstawowej i dodatkowej, 
ustala na podstawie art. 33 ust.1 utk zarządca infrastruktury kolejowej. Prezes UTK, zatwierdzając 
stawki jednostkowe opłat na podstawie art. 33 ust. 8 w związku z art. 13 ust. 1 utk, daje podstawę 
do ewentualnych zmian umów cywilnoprawnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi. Oznacza 
to, w ocenie Sądu, że kwestie, które są przedmiotem rozstrzygnięć pomiędzy zarządcą a przewoź-
nikiem na drodze cywilnoprawnej (opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej) nie mogą być 
kontestowane przez przewoźnika na drodze administracyjnej poprzez kwestionowanie w jakiejkolwiek 
formie decyzji regulujących te sprawy (…) Żaden ze wskazanych przez skarżącą przepisów nie daje 
jej legitymacji prawnej do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa UTK 
zatwierdzającej stawki opłat, przepisy te są bowiem adresowane do podmiotu, który ustala opłaty 
i do podmiotu, który następnie będzie ją zatwierdzał. Decyzja, której stwierdzenia nieważności do-
maga się skarżąca nie wpływa bezpośrednio na żadne prawa lub obowiązki skarżącej. Jej pozycja 
jako przewoźnika kolejowego towarów nie zmienia się, a zasady na jakich świadczy swoim kontra-
hentom usługi regulowane są na tej samej zasadzie, na jakiej regulowane są stosunki z zarządcą 
infrastruktury kolejowej – w oparciu o umowę cywilnoprawną”. 

Powyższą prawidłową argumentację potwierdził WSA w Warszawie w sprawach ze skarg 
przewoźników kolejowych dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia 
stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych8. A zatem tylko i wyłącznie 
zarządca infrastruktury kolejowej może być stroną postępowania w sprawie zatwierdzenia opłat 
(stawek) za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej, gdyż tylko zarządca ma interes prawny 
w takim postępowaniu. Tym bardziej, tylko zarządca, jako strona postępowania, może domagać 
się wzruszenia takiej decyzji organu kontrolnego (Prezesa UTK) w trybie nadzwyczajnym w po-
staci stwierdzenia nieważności takiej decyzji.

Podobnie należy stwierdzić, iż przepis art. 34 ust. 2 i ust. 2a ustawy o transporcie kolejowym9 
nie przyznaje przewoźnikom kolejowym statusu strony w postępowaniu w przedmiocie naruszenia 
przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisów z zakresu kolejnictwa. Wspomniane ustępy 
art. 34 ustawy o transporcie kolejowym skierowane są jedynie do zarządcy infrastruktury kolejowej, 
gdyż to do nich musi się stosować zarządca infrastruktury kolejowej w sprawach przyznawania 

8 VII SA/Wa 2602/14 z dnia 6 marca 2015 r., VII SA/Wa 2603/14 z dnia 6 marca 2015 r., VII SA/Wa 2605/14 z dnia 6 marca 2015 r., VII SA/Wa 
2595/14 z dnia 10 marca 2015 r., VII SA/Wa 2576/14 z dnia 17 marca 2015 r. VII SA/Wa 2577/14 z dnia 17 marca 2015 r. VII SA/Wa 2594/14 z dnia 
20 marca 2015 r., VII SA/Wa 2596/14 z dnia 20 marca 2015 r., VII SA/Wa 2597/14z dnia 20 marca 2015 r., VII SA/Wa 2587/14 z dnia 24 marca 
2015 r.,  VII  SA/Wa 2588/14 z dnia 24 marca 2015 r., VII SA/Wa 2604/14 z dnia 26 marca 2015 r., VII SA/Wa 2578/14 z dnia 23 kwietnia 2015 r., 
VII SA/Wa 2579/14 z dnia 23 kwietnia 2015 r., VII SA/Wa 2580/14 z dnia 13 maja 2015 r., VII SA/Wa 2581/14 z dnia 13 maja 2015 r., VII SA/Wa 2582/14 z dnia 
13 maja 2015 r., VII SA/Wa 2598/14 z dnia 27 maja 2015 r., VII SA/Wa 2599/14 z dnia 27 maja 2015 r., VII SA/Wa 2600/14 z dnia 27 maja 2015 r., 
VII SA/Wa 2601/14 z dnia 27 maja 2015 r., VII SA/Wa 2574/14 z dnia 10 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 2575/14 z dnia 10 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 2571/14
 z dnia 10 czerwca 2015 r., VIII SA/Wa 2592/14 z dnia 15 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 2593/14 z dnia 15 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 2572/14 z dnia 
15 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 2573/14 z dnia 15 czerwca 2015 r., VII SA/Wa 2583/14 z dnia 22 lipca 2015 r., VII SA/ Wa 2584/14 z dnia 22 lipca 2015 r., 
VII  SA/Wa 2585/14 z dnia 29 lipca 2015 r., VII SA/Wa 2586/14 z dnia 4 sierpnia 2015 r. – orzeczenia dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
9 Zarządca może przyznawać ulgi w opłacie podstawowej. Ulgi mogą być przyznane na czas ograniczony i na określonym odcinku infrastruktury kole-
jowej: w celu rozwijania nowych usług kolejowych lub w celu korzystania z linii kolejowych o znacznym stopniu niewykorzystania zdolności przepustowej, 
lub gdy wystąpiły oszczędności kosztów w zarządzaniu infrastrukturą kolejową zarządcy. Ulgi przyznaje się na jednakowych zasadach dla wszystkich 
przewoźników kolejowych.
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ulg w opłatach. Co prawda przedmiotowe przepisy są pośrednio ukierunkowane na sytuację prze-
woźników, gdyż to im zarządca ma zapewnić niedyskryminujący dostęp do infrastruktury kolejowej 
i to im przyznana ma być ulga w opłacie podstawowej, jednakże te przepisy materialnoprawne 
wprost nie stanowią o sytuacji prawnej przewoźników, a jedynie o ich sytuacji faktycznej. Wobec 
powyższego uznać należy, że nie mamy do czynienia z przepisami prawa determinującymi, iż 
przewoźnik kolejowy jest podmiotem posiadającym interes prawny w sprawie, co pozwala na 
wysnucie jednoznacznego wniosku, że przewoźnika kolejowego nie można było uznać za stronę 
postępowania prowadzonego wobec zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2014 r. WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2233/1310 
oddalił skargę jednego z przewoźników kolejowych na decyzję Prezesa UTK w sprawie niepra-
widłowości w naliczaniu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym 
realizującym przewozy intermodalne przez zarządcę infrastruktury kolejowej. Powyższe stano-
wisko potwierdził NSA w wyroku z dnia 9 września 2015 r. w sprawie sygn. akt II GSK 1720/14, 
a także w sprawie II GSK 1721/1411. 

Badając niniejsze zagadnienie należy również wskazać, iż w postępowaniach w przedmio-
cie nałożenia kar pieniężnych tylko zarządca jako podmiot dopuszczający się czynu jest stroną 
takiego postępowania, za stronę nie można zaś uznać przewoźnika kolejowego, który organowi 
zasygnalizował pewne nieprawidłowości. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wyrok NSA 
z dnia 8 marca 2007 r. sygn. akt II OSK 428/0612, w którym Sąd stwierdził, że podmiotem ma-
jącym interes prawny w sprawie wymierzenia kary pieniężnej decyzją administracyjną, a więc 
stroną postępowania, jest wyłącznie ten podmiot, który dopuścił się czynu, za który ustawodawca 
przewidział tę karę. Nie może natomiast być uznany za stronę w postępowaniu prowadzonym 
w sprawie wymierzenia kary pieniężnej inny podmiot. 

Przewoźnik kolejowy nie może być zatem uznany za stronę postępowania tylko z uwagi na 
to, że w drodze szerokiej wykładni przepisów prawnych wynik postępowania może w sposób 
jedynie pośredni dotykać jego sytuacji czy też dlatego, że w drodze interpretacji rozstrzygnięcia 
kończącego postępowanie w sprawie przeciwko innemu podmiotowi przewoźnik kolejowy mógłby 
być nim pośrednio zainteresowany.

Resumując przeprowadzona analiza stara się dowodzić, iż co do zasady przepisy ustawy 
o transporcie kolejowym nie przyznają wprost uprawnienia przewoźnikom kolejowym, co wystę-
powania w charakterze strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w postępowania nadzorczych prowa-
dzonych przez Prezesa UTK. Przepisy te nie stanowią o sytuacji prawnej przewoźników, a co 
najwyżej o ich sytuacji faktycznej, co nie jest wystarczające do uznania przewoźnika kolejowego 
za stronę postępowania. 

JEL: K23, K40

Marcin Trela
radca prawny; e-mail: Marcin.Trela@utk.gov.pl 

10 Orzeczenie dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
11 Orzeczenia dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
12 Orzeczenie dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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Streszczenie 
Artykuł prezentuje najistotniejsze przepisy mające na celu zwiększenie konkurencyjności w sektorze 
transportu kolejowego w Polsce. W pracy omówiono strukturę rynku i zaprezentowano tendencje 
na nim zachodzące. Istotną częścią pracy jest unbundling, zasada dostępu stron trzecich oraz 
niezależność regulatora w sektorze transportu kolejowego, jakim jest Prezes UTK. Autor wskazał 
czynniki, z powodu których rozwój kolei następuje wolniej niż w innych konkurencyjnych rodza-
jach transportu, zwłaszcza transportu drogowego. Artykuł przedstawia również bariery wejścia 
na rynek.  
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I. Wprowadzenie
Sektor transportu kolejowego jest jednym ze strategicznych sektorów infrastrukturalnych dla 

rozwoju gospodarki Polski i UE. Transport kolejowy jest jedną z podstawowych gałęzi systemu 
transporto wego, dlatego też jego sprawność jest niezbędnym ele mentem rozwoju gospodarczego 
kraju. Ważnym dla gospodarki jest prawidłowe przekształcenie tego dawniej zmonopolizowane-
go sektora w rynek konkurencyjny. Proces wprowadzania mechanizmów konkurencji określa się 
pojęciem liberalizacji. 

Aktualnie udział sektora kolejowego w rynku transportowym jest niski, a konkurencja pomię-
dzy przedsiębiorcami w fazie rozwoju. Poziom efektywności oraz jakości usług świadczonych 
przez przewoźników kolejowych jest przyczyną niskiej atrakcyjności transportu kolejowego jako 
środka komunikacji. Intensyfi kacja działań, podejmowanych na poziomie tak wspólnotowym, jak 
i krajowym zmierzających do liberalizacji sektora transportu kolejowego powoduje, iż transport 
kolejowy towarzyszy w większym stopniu każdemu człowiekowi, a także stanowi pewien „nie-
zbędny element życia codziennego” (Szanciło, 2008, s. 9). 

Na wstępie należy podnieść, że konkurencja w sektorze transportu kolejowego nie może 
sprowadzać się do wprowadzania mechanizmów na rynku, których głównym celem jest stworzenie 
możliwości wejścia na rynek nowym przewoźnikom i świadczenia przez nich usług. Wzięcie pod 
uwagę interesu pasażera1, przy tworzeniu regulacji w sektorze kolejowym, ma istotne znaczenie, 
gdyż negatywne skutki odczuwa właśnie on. W interesie pasażera jest, aby usługi w sektorze 
kolejowym, jak również w innych sektorach gospodarki, były świadczone po przystępnej cenie, 
a sama usługa przewozowa powinna cechować się komfortem i bezpieczeństwem. Uznanie, iż 
istotą konkurencji w sektorze jest rywalizacja przewoźników oraz interes pasażera pozwala stwo-
rzyć instrumentarium oceniające regulację prawną w sektorze transportu kolejowego.  

II. Rozwój regulacji w sektorze transportu kolejowego
1. Zasadnicze cele regulacji 

Zasadniczym celem regulacji unijnej w sektorze transportu kolejowego jest stworzenie wa-
runków dla powstania uczciwej konkurencji, zagwarantowanie pełnej przejrzystości, a także nie-
dyskryminacyjnego dostęp do działalności podmiotów w tym sektorze (Kraśniewski, 2015, s. 7). 
Regulacja sektora transportu kolejowego ma na celu również zagwarantowanie bezpieczeństwa 
technicznego urządzeń infrastruktury kolejowej oraz ustanowienie, a następnie egzekwowanie 
norm technicznych gwarantujących interoperacyjność kolei europejskich. Ostatni cel jest istotny 
z uwagi na budowę europejskiego obszaru kolejowego. 

Wielość celów jaka ma być osiągnięta przez regulację sektora transportu kolejowego spra-
wia, że jego regulacja napotyka znacznie większe trudności niż regulacja pozostałych sektorów 
infrastrukturalnych, takich jak telekomunikacja lub energetyka (Strzyczkowski i Gołąb, 2013, 
s. 1415 i n.).  

1 Pojęcie pasażera nie jest zdefi niowane wprost w prawie transportu kolejowego. Wykładnia przepisów ustawy z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe 
(Dz.U. Nr 53, poz. 272) prowadzi do wniosku, że pasażerem jest każda osoba korzystająca z usług przewozu koleją. Oznacza to, że pojęcie pasażera jest 
pojęciem szerszym niż pojęcie konsumenta. Pasażerem jest bowiem osoba fi zyczna niezależnie od tego czy jednocześnie posiada status konsumenta. 
Dla uznania za pasażera nie jest więc konieczne, aby osoba korzystająca z przewozu koleją faktycznie dokonała czynności prawnej z przewoźnikiem. 
Zatem pojęcie pasażera nie zawsze będzie tożsame z pojęciem konsumenta. Konsumentem natomiast, zgodnie z art. 221 k.c. jest osoba fi zyczna doko-
nują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z punktu widzenia powyższych defi nicji uzasadnione 
jest wyodrębnienie interesu pasażera jako tego, który powinien determinować regulację w sektorze transportu kolejowego. 
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Polski sektor kolejowy jest zdeterminowany przez unijnego prawodawcę, albowiem przekształ-
cenie zmonopolizowanego rynku kolejowego nie było w interesie przedsiębiorstwa państwowego 
Polskie Koleje Państwowe (dalej: PKP), jak również elit politycznych, które mogły kształtować 
sytuację tego przedsiębiorstwa i wykorzystywać ten podmiot do własnych celów. Regulacja UE 
obligowała Polskę do demonopolizacji jednego z najważniejszych sektorów gospodarki oraz pry-
watyzacji przedsiębiorstwa kolejowego, jakim były PKP.  

2. Unijne akty prawne    

Pierwsze regulacje unijne2 podporządkowane były zwiększeniu konkurencji w sektorze transportu 
kolejowego oraz zwiększeniu udziału tego transportu na rynku przewozów. Dyrektywy miały na celu 
zagwarantować niezależność w zarządzaniu przedsiębiorstwami kolejowym oraz doprowadzić do 
poprawienia ich sytuacji fi nansowej, stanu infrastruktury kolejowej i funkcjonowania systemu opłat. 

W unijnej regulacji najistotniejsze znaczenie mają pakiety kolejowe. Określenie pakiet kolejo-
wy to pojęcie języka prawniczego, które zbiorczo obejmuje kilka aktów prawnych. Poszczególne 
akty prawne składające się na pakiety kolejowe uzupełniają się wzajemnie, a także służą rea-
lizacji podobnych celów. Aktualnie obowiązują trzy pakiety kolejowe. Pierwszy pakiet kolejowy3 
skupia się na procedurach przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz na opłatach za 
korzystanie z tej infrastruktury. Kolejny pakiet kolejowy4 zmieniał wcześniejsze akty prawne przez 
wprowadzenie szerszych ram dla bezpieczeństwa i interoperacyjności w sektorze transportu kole-
jowego. Doniosłe znaczenie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 881/2004/WE 
z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (European Railway Agency)5. 
Trzeci pakiet kolejowy składa się z dwóch dyrektyw oraz jednego rozporządzenia6. Powyższe re-
gulacje prawne miały na celu pogłębienie konkurencyjności w sektorze kolejowym, podwyższenie 
standardów bezpieczeństwa oraz ochronę praw pasażera7.   

2 Dyrektywa Rady 91/440/EWG z 29.07.1991 dotycząca rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE 1991 L 237/25); dyrektywa Rady nr 95/18/WE 
z 19.06.1995 r. dotycząca udzielania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE 1995 L 143/70); dyrektywa Rady 95/19/WE z 19.06.1995 r. 
w sprawie alokacji potencjału infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za infrastrukturę (Dz. Urz. WE 1995 L 143/75). 
3 Pierwszy pakiet kolejowy złożony jest z następujących dyrektyw: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/12/WE z 26.02.2001 r. zmieniająca 
dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty (Dz. Urz. WE 2001 L 75/1); dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/13/WE 
z 26.02.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE 2001 L 75/26); dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/14/WE z dnia 26.02.2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za 
użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. WE 2001 L 75/29); dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/16/WE 
z 19.03.2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110/1). W skład pierwszego pakietu 
kolejowego wchodzi także decyzja Komisji z 23.10.2002 r. zmieniająca dyrektywę 2001/14/WE w odniesieniu do daty zmiany obowiązującego rozkładu 
jazdy transportu kolejowego (Dz. Urz. UE 2002 L 289/30).   
4 Drugi pakiet kolejowy to następujące akty prawne: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z 29.04.2004 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa 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 certyfi ka-
cję w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE 2004 L 164/44); dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/50/WE z 29.04.2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości 
i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. UE 
2004 L 164/91); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/51/WE z 29.04.2004 r. zmieniająca dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei 
Wspólnoty (Dz. Urz. UE 2004 L 164/164). 
5 Dz. Urz. UE 2004 L 164/1. Agencja nie jest centralnym organem regulacyjnym w sektorze, lecz odgrywa rolę wspierającą i pomocniczą w stosunku do 
Komisji oraz krajowych regulatorów. Jednym z powodów powołania Agencji jest apolityczna ocena naukowa i techniczna powierzonych jej zadań oraz ko-
ordynacja działań podmiotów, unijnych i krajowych, w dziedzinie transportu kolejowego, jak również współdziałanie we wdrażaniu unijnych rozwiązań oraz 
promowanie innowacyjności w sektorze. Polski regulator w sektorze transportu kolejowego, jakim jest Prezes UTK ma obowiązek współpracy z Agencją, 
a jednocześnie prawo zwracania się o wydanie opinii oraz zapoznawania się z raportami i analizami. Zob. więcej: Będkowski- Kozioł (2014, s. 35–55). 
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/58/WE z 23.10.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspól-
notowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej (Dz. Urz. UE 2007 L 315/44); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/59/WE z 23.10.2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE 2007 L 315/51); rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1371/2007/WE z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE 2007 L 315/14).
7 Ochrona praw pasażera należy do obowiązków Prezesa UTK – kompetencje regulacyjne wiążą się z nadzorem nad przestrzeganiem praw pasażerów 
przez przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury. Polski organ regulacyjny w sektorze transportu kolejowego intensyfi kuje swoją działalność 
w tej dziedzinie, czego dowodem jest wysokość kar nakładanych na podmioty kolejowe. Przykładem działalności Prezesa UTK na tym polu jest decyzja 
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Dopełnieniem liberalizacji sektora transportu kolejowego będzie czwarty pakiet kolejowym, który 
wejdzie w życie w 2019 r.8. Czwarty pakiet kolejowy ma sprzyjać innowacyjności i przyczynić się do 
świadczenia lepszej jakości usług przez przewoźników kolejowych. Ma on zwiększyć konkurencję 
w sektorze przez ułatwienie uzyskania dostępu do infrastruktury, uproszczenie procedury autoryzacji 
wiążącej się z wprowadzeniem pojazdu do ruchu oraz harmonizację zasad certyfi kacji dotyczących 
bezpieczeństwa dla operatorów kolejowych9. Najnowszy pakiet kolejowy w istotny sposób zmieni 
polski rynek regionalnych przewozów pasażerskich, gdyż zakłada, że samorząd wojewódzki, który 
jest organizatorem zbiorowego transportu kolejowego będzie ogłaszał międzynarodowe przetargi, 
a każdy przewoźnik działający na terenie UE będzie mógł wystartować w takim postępowaniu.  

Istotne znaczenie dla tworzenia i rozwoju konkurencji w sektorze transportu kolejowego ma 
również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z listopada 2012 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE 2012 L 343/32). Do ce-
lów wyżej wymienionej dyrektywy należą: zwiększenie integra cji transportu kolejowego w Unii 
Europejskiej, intensyfi kacja kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich oraz zwiększenie 
efektywności i konkurencyjności kolei względem pozostałych form transportu10. 

3. Polskie akty prawne  

 Polski ustawodawca wprowadził prokonkurencyjne rozwiązania prawne w sektorze transportu 
kolejowego, ale, jak zaznacza Eryk Kosiński, ogólny stopień jej realizacji w prawie polskim należy 
w dalszym ciągu uznać za niewystarczający (Kosiński, 2008, s. 125). Kazimierz Strzyczkowski 
i Łukasz Gołąb zwracają uwagę, że dalsze prace legislacyjne, mające na celu wprowadzanie 
konkurencji, powinny obejmować takie obszary, jak: kształt i zasady funkcjonowania sektorowego 
organu regulacyjnego, zasady separacji funkcjonalnej zarządcy infrastruktury kolejowej od wykony-
wania przewozów kolejowych (unbundling), problematyka dostępu stron trzecich do infrastruktury 
kolejowej (2014, s. 1416) . Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu na znaczenie kolei 
dla gospodarki i obronności państwa materia ta podlegała odmiennej, wyodrębnionej z całości 
systemu prawnego, regulacji prawnej11.     

Najważniejszymi aktami regulacyjnymi są ustawa o transporcie kolejowym (dalej: utk) 
z 28 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 789), ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (dalej: ukpPKP) z 9 września 
2000 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 948)12 oraz ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (dalej: uptz) 
z 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 13). 

Prezesa UTK z 20.06.2013 r. w sprawie stwierdzenia naruszenia zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów 
w transporcie kolejowym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozyskano z: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3093,NARUSZENIE-ZBIOROWYCH
-INTERESOW-PRAW-PASAZEROW-PRZEZ-PKP-PLK-SA.html.  
 8 Na temat pakietu kolejowego zob. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social 
committee and the committee of the regions on „The fourth railway package – completing the single european railway area to foster european competi-
tiveness and growth”. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0025&from=PL. 
 9 Zob.: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2618,KOMISJA-EUROPEJSKA-PRZYJMUJE-WNIOSKI-DOTYCZACE-CZWARTEGO-PAKIETU-KOLE-
JOWEGO.pdf.
10 Na temat jednolitego europejskiego obszaru kolejowego zob. więcej: Ziarko (2013, s. 8–23).
11 Odmienność regulacji prawnej jest charakterystyczna dla całego okresu rozwoju kolei. Na temat rozwoju kolei w ujęciu historycznoprawnym zob. 
Wilczek-Karczewska (2015, s. 101–124).    
12 Ustawa doprowadziła do komercjalizacji polegającej na przekształceniu PKP w spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 
Restrukturyzacja PKP obejmowała natomiast działania zmieniające strukturę przedsiębiorstwa (utworzono spółki przewozowe, spółki zarządzającej liniami 
kolejowymi oraz innych spółek) oraz wprowadzono inne zasady gospodarowania mieniem (wnoszenie do spółek, sprzedaż, oddawanie do odpłatnego 
korzystania, a także zbywanie mienia zbędnego); zmianie poziomu i struktury zatrudnienia; zamianie wierzytelności na akcje i udziały PKP S.A. w spół-
kach przez nią utworzonych. Z kolei prywatyzacja PKP S.A., w rozumieniu ustawy, polegała na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji tej spółki 
lub obejmowaniu akcji przez osoby trzecie w wyniku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki.
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W tym miejscu należy poczynić ważne zastrzeżenie. Utk w przeciwieństwie do uptz nie za-
wiera określenia celów regulacji. Ustawa nie wskazuje czym prawodawca się kierował, tworząc 
istotny dla sektora kolejowego akt prawny, co powoduje, iż trudno jest ocenić trafność przepisów 
z punktu widzenia celów, jakie ustawodawca chciał osiągnąć utk. Uptz w art. 5 pkt 1 wskazuje, że 
istotą publicznego transportu zbiorowego jest konkurencja regulowana13 oraz zrównoważony roz-
wój publicznego transportu zbiorowego. Uptz defi niuje również zrównoważony rozwój jako proces 
rozwoju transportu uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej 
dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania róż-
nych środków transportu, a także promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowo-
czesne rozwiązania techniczne środki transportu. Powyższy zapis ustawy można traktować jako 
wskazówkę dla podmiotów zajmujących się publicznym transportem zbiorowym – czym powinny 
się kierować, podejmując działania na rynku, a w przypadku organizatora – co brać pod uwagę 
przy organizowaniu tego transportu. 

Wyżej wymienione cele uptz można przenieść na grunt utk, jednak specyfi ka i znaczenie 
transportu kolejowego dla gospodarki i społeczeństwa wymaga wyraźnego określenia celów tej 
ustawy. Analiza utk prowadzi do wniosku, że ustawa wyraża również inne cele, których nie zawarto 
w uptz. Przykładowo można wskazać, iż ważną rolę w utk odgrywa zagwarantowanie bezpieczeń-
stwa14. W celu zapewnienia lepszego funkcjonowania polskiego sektora transportu kolejowego 
należy w pracach nad regulacją zwrócić uwagę na aksjologię tej regulacji, gdyż obecnie wydaje 
się być niejasna. 

III. Struktura i kierunek zmiany polskiego sektora 
transportu kolejowego

W 1926 r. utworzono przedsiębiorstwo PKP, które było monopolistą na rynku. W wyniku 
przeprowadzonych reform struktura polskiego rynku zmieniła się, a samo PKP utraciło pozycję 
monopolisty, ale funkcjonuje w zmienionej formie do dnia dzisiejszego. Proces demonopolizacji 
sektora transportu kolejowego sprawił, że na rynku pojawiło się wiele nowych podmiotów. 

W strukturze rynku transportu kolejowego można wyodrębnić rynek kolejowych przewozów 
towarowych, rynek kolejowych przewozów pasażerskich oraz rynek infrastruktury kolejowej. Rynek 
infrastruktury jest rynkiem, gdzie istnieje monopol naturalny15. Podział przewozów na przewozy 
towarowe i pasażerskie podyktowany jest tym, iż działalność prowadzona na rynku przewozów 
towarowych co do zasady jest opłacalna i może być prowadzona na zasadach komercyjnych, 
jednak przewozy pasażerskie nie zawsze są dochodowe i wiążą się z koniecznością państwowe-
go subsydiowania (Jarecki, 2013, s. 145–146). Powyższa konstatacja rzutuje na otwartość obu 
rynków na konkurencję. 

Ze statystyk prowadzonych przez Prezesa UTK wynika, że aktualnie na rynku działa 68 prze-
woźników towarowych, co oznacza wzrost o 7 spółek w stosunku do 2013 r. Największy udział 
13 Na temat konkurencji regulowanej zob. dalej.
14 Pojęcie „bezpieczeństwo” w utk jest pojęciem wieloznacznym. Ustawodawca używa tego pojęcie m.in. w art. 4 pkt 10 („bezpieczeństwo ruchu kolejo-
wego”), art. 4 pkt 18 („świadectwo bezpieczeństwa”), art. 10 ust. 1 („krajowa władza bezpieczeństwa”), art. 13 ust. 1a („bezpieczeństwo eksploatacji kolei”).  
15 Nie jest możliwe wprowadzenie konkurencji na tym rynku, gdyż ze swojej natury musi pozostać monopolem. Do najważniejszych zarządców infra-
struktury kolejowej działających w Polsce należą: PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. PKP Szybkie Koleje Miejskie w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska 
Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Doświadczenia Wielkiej Brytanii z wprowadzaniem konkurencji na tym rynku nie były zadowalające. Kapitał prywatny nie był 
zainteresowany inwestycjami, których efekt miał być widoczny w późniejszej perspektywie czasowej. Państwo musiało wykupywać przedsiębiorstwa, 
które zarządzały infrastrukturą. Zob. więcej Jarecki (2013, s. 45 i n.).  
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w rynku w tej chwili ma PKP Cargo, ale nie jest to już udział większy niż 50%16. Na rynku kole-
jowych przewozów towarowych zauważalny jest wzrost liczby spółek, a jednocześnie niewielki 
spadek przewożonych towarów, co wynika z większej atrakcyjności transportu drogowego17. 

Kolejowe przewozy pasażerskie są rynkiem, który nie jest w pełni otwarty na konkurencję. 
Obecnie licencję na przewóz osób posiada 36 podmiotów, ale regularne przewozy pasażerskie 
wykonuje 13 podmiotów18. Analizując strukturę polskiego rynku można stwierdzić, że zauważalny 
jest spadek w liczbie przewiezionych pasażerów, ale prawne regulacje pozwoliły na zwiększenie 
się liczby przewoźników kolejowych.19 Wprowadzanie konkurencji na rynku kolejowych przewo-
zów pasażerskich postępuje – proces się jeszcze nie zakończył i jest dynamiczny. 

Tendencja na rynku kolejowych przewozów pasażerskich może być postrzegana jako pożą-
dana, ale trzeba zwrócić uwagę, że nowi przewoźnicy są podmiotami działającymi na regionalnych 
rynkach (np. Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o.). Korzyści płynące z poja-
wienia się lokalnych przewoźników są istotne dla pasażerów, ale jednocześnie należy zastanowić 
się czy tworzenie regionalnych pomiotów, które są samorządowymi spółkami, w dłuższej perspek-
tywie będzie pozytywne dla rynku. Podział rynku kolejowego na spółki regionalne dla każdego 
regionu może negatywnie odbić się na interesie pasażera. Sukces utworzenia regionalnej kolei, 
np. w województwie mazowieckim czy śląskim, nie musi oznaczać analogicznej sytuacji w woj. 
podkarpackim czy warmińsko- mazurskim. Wejście na rynek wiąże się z dużymi nakładami fi nan-
sowymi dla nowego przewoźnika i utratą pasażerów przez działającego na tym rynku. Osłabienie 
istniejących przewoźników doprowadzi do obniżenia jakości świadczonych przez nich usług pasa-
żerom lub wzrost ich cen. Należy zatem uznać, że wejście na rynek nowego przewoźnika powinno 
wiązać się z poszerzeniem rynku – nowy przewoźnik powinien zaoferować usługi skierowane do 
potencjalnych pasażerów. Innymi słowy wejście na rynek nowego przewoźnika powinno wiązać 
się z rozszerzeniem rynku kolejowych przewozów pasażerkach o nowych pasażerów.

IV. Konkurencja regulowana w polskim sektorze 
transportu kolejowego

1. Uwagi ogólne 

W polskim sektorze transportu kolejowego istnieje konkurencja regulowana. Istnienie kon-
kurencji regulowanej wynika ze specyfi cznych cech tego sektora gospodarki (m.in. wysokie 
koszty uruchomienia działalności przewozowej20) oraz z użyteczności publicznej. Jedną z funkcji 
transportu kolejowego jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb poprzez 
świadczenie usług przewozowych, które mają ogólnospołeczne znaczenie. Dlatego też jednym 
z obowiązków państwa jest zagwarantowanie świadczenia usług użyteczności publicznej bez 
16 Zob.: http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-miesieczna/przewozy-towarowe-2015/5649,Przewozy-towarowe-2015.html. 
17 Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku. Pozyskano z: http://utk.gov.pl/pl/
analizy-i-monitoring/oceny-roczne/201-14/6357,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html. 
18 PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa 
Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska w Warszawie Sp. z o.o., Arriva RP Sp. z o.o., Usedomer Bäderbahn Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje 
Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Zob. Ocena Funkcjonowania 
Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku. Pozyskano z: http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-
roczne/201-14/6357,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html.
19 Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku. Pozyskano z: http://utk.gov.pl/pl/
analizy-i-monitoring/oceny-roczne/201-14/6357,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html.
20 Na temat charakterystyki kosztów uruchomienia działalności przewoźnika kolejowego zob. Zajfert (2013, s. 90 i n.).
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względu na opłacalność. Kolejowy przewóz pasażerski nie zawsze jest opłacalny, co powoduje, 
że przewoźnik jest zainteresowany tylko tymi przewozami, które są opłacalne. Można stwierdzić, 
że przewoźnik nie jest zainteresowany świadczeniem usług przewozu osób do miejscowości, 
w których liczba pasażerów nie jest odpowiednia do kosztów uruchomienia usługi, jak również 
świadczeniem usług poza godzinami szczytu. Interes społeczny wymaga, aby przewóz koleją był 
świadczony także na trasach nieopłacalnych. 

Z uwagi na powyższe istnieją w sektorze transportu kolejowego mechanizmy chroniące 
przewoźnika świadczącego usługę publiczną21. Społeczne oczekiwania sprawiają, że kolejowy 
przewóz pasażerski powinien być ogólnodostępny po adekwatnych cenach. Polski ustawodawca 
wprowadza mechanizmy prokonkurencyjne, biorąc pod uwagę specyfi kę rynku i interes społeczny. 
Przekształcenie rynku zmonopolizowanego nie może polegać na otwarciu go na pełną konkuren-
cję w warunkach, gdy jego struktura nie jest na to przygotowana.  Przekształcenie rynku dawniej 
zmonopolizowanego wiąże się z wykluczeniami społecznymi na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich. Rolą państwa powinno być ograniczanie tych wykluczeń, a jednocześnie wprowa-
dzanie prokonkurencyjnych regulacji w sektorze transportu kolejowego. Nie tylko wprowadzenie 
konkurencji determinuje państwową działalność regulacyjną, lecz także zapewnienie powszechnej 
dostępności świadczonych usług, przez co należy rozumieć zapewnienie podstawowych świad-
czeń wytwarzanych w danym sektorze możliwie szerokim kręgom społecznym (Strzyczkowski, 
2010, s. 162). Zapewnienie świadczenia tych usług jest możliwe m.in. dzięki utk, gdyż zgodnie 
z art. 28r ust. 1b tej ustawy Prezes UTK może odmówić wydania decyzji o przyznaniu otwarte-
go dostępu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika 
kolejowego wpłynie na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie 
umowy o świadczenie usług publicznych, skutkując wzrostem poziomu rekompensaty wypłacanej 
przez organizatora operatorowi publicznego transportu kolejowego o więcej niż 10% w stosunku 
do poziomu wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych lub zakłóceniem regularno-
ści przewozów pasażerskich, z uwzględnieniem natężenia ruchu na linii kolejowej oraz potrzeb 
podróżnych. 

2. Infrastruktura kolejowa jako urządzenie kluczowe w sektorze transportu kolejowego

Cechą charakterystyczną regulacji sektorowej jest problem urządzeń kluczowych – essential 
facillities. Pojęcie essential facillities22 zostało wypracowane w orzecznictwie amerykańskim jako 
przeciwstawienie się antykonkurencyjnym praktykom przedsiębiorstw, które posiadały urządzenia 
kluczowe. Michał Będkowski-Kozioł przez urządzenia kluczowe uważa urządzenia, do których 
dostęp jest niezbędny dla podjęcia na określonym rynku konkurencji z podmiotem kontrolującym 
urządzenie kluczowe (Będkowski- Kozioł, 2000, s. 4–5). Sektor transportu kolejowego jest klasycz-
nym przykładem rynku, na którym do prowadzenia działalności usługowej konieczne jest korzy-
stanie z urządzeń kluczowych (Antonowicz, 2008, s. 41) – infrastruktury kolejowej. Infrastruktura 
kolejowa ma charakter monopolu naturalnego i jak zaznacza Marek Szydło konkurencja uznawana 
jest za niezbędny warunek efektywności gospodarowania, to jednak w zakresie eksploatacji sieci 
infrastrukturalnych zaistnieć po prostu nie może. W pełni możliwe jest natomiast funkcjonowanie 

21 Na temat usługi publicznej zob. więcej Strzyczkowski i Gołąb (2014, s.1430).
22 Początek doktryny essential facillities dało orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego z 1912 r. w sprawie Terminal Railroad. Na temat doktryny 
essential facillities zob. więcej: Strzyczkowski, (2011, s. 163 i n.); Będkowski-Kozioł (2000, s. 2 i n.); Antonowicz (2008, s. 38–54).
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efektywnej konkurencji w zakresie świadczenia usług za pomocą wspomnianych sieci (Szydło, 
2005, s. 79–80). 

Kontrolę nad infrastrukturą kolejową sprawuje zarządca infrastruktury, którym w Polsce jest 
przede wszystkim PKP Polskie Linie Kolejowe (dalej: PKP PLK). Zarządca infrastruktury jest 
podmiotem utrudniającym rozwój konkurencji, gdyż jako monopolista przenosi swoją pozycję na 
rynek konkurencyjny23. Wprowadzenie konkurencji na rynku świadczenia usług przewozu, który 
jest ściśle powiązany z rynkiem infrastruktury, wymaga wprowadzenia odpowiednich prokonku-
rencyjnych regulacji prawnych gwarantujących, że dostęp do urządzeń kluczowych może uzyskać 
na równych i niedyskryminacyjnych warunkach wielu przewoźników. Do mechanizmów prokonku-
rencyjnych można zaliczyć unbundling oraz zasadę dostępu stron trzecich24. Konkurencyjności 
sprzyja również istnienie niezależnego regulatora sieciowego.

3. Wybrane mechanizmy prokonkurencyjne w sektorze transportu kolejowego 

3.1. Unbundling   

Unbundling, czyli separacja w sektorze transportu kolejowego oznacza rozdzielenie dzia-
łalności sieciowej od działalności przewozowej. Unbundling nie jest jednolity i różni się co do 
charakteru, zakresu, sposobu i skutków (Strzyczkowski, 2011, s. 566). Można wyróżnić cztery 
rodzaje unbundlingu: księgowy, prawny, funkcjonalny oraz własnościowy. 

Unbundling księgowy, określany też jako rachunkowy, jest najmniej radykalny, gdyż sprowadza 
się do wymogu prowadzenia odrębnych ksiąg dla działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą 
i świadczenia usług. Od strony księgowej jego efekt jest taki, jak gdyby oba rodzaje działalności 
gospodarczej były wykonywane przez odrębne podmioty prawne (Szydło, 2007, s. 3). Unbundling 
rachunkowy jest wymagany przez prawo UE25, według którego państwa członkowskie zapewniają 
oddzielny rachunek zysków i strat oraz bilans jest prowadzony i publikowany z jednej strony dla 
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportowych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, z drugiej zaś – dla działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem infrastrukturą 
kolejową. Fundusze publiczne wypłacone na jeden z tych dwóch zakresów działalności nie mogą 
być przenoszone na drugi z nich (Jarecki, 2013, s. 98). Niezastosowanie unbundlingu księgowego26 
wymaga zgody Prezesa UTK wyrażonej w formie decyzji, po uzyskaniu opinii Prezesa UOKiK27. 
W Polsce działają dwaj zarządcy infrastruktury kolejowej prowadzący jednocześnie działalność 
w zakresie przewozów: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (dalej: PKP SKM) 
i Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z czego PKP SKM udostępnia infrastrukturę i stosuje 
unbundling rachunkowy. 

Unbundling prawny polega na wykonywaniu działalności przewozowej i w zakresie zarządza-
nia siecią przez dwa odrębne podmioty w sensie prawnym. Nie jest wystarczające rozdzielenie 
rachunków dla każdej z działalności28. Zgodnie z utk zarządca infrastruktury nie jest uprawniony 

23 Zjawisko to jest określane jako efekt dźwigni. Zob. Będkowski-Kozioł (2000, s. 5).   
24 K. Strzyczkowski i Ł. Gołąb (2014, s.1416–1417) zaznaczają, że regulacja prokonkurencyjna pozostaje w ścisłym związku z reglamentacją działal-
ności gospodarczej w zakresie przewozów osób lub rzeczy, którą wykonują przewoźnicy kolejowi. .  
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE.
26 Podstawowym rodzajem w prawie polski jest rozdzielenie prawne, o czym dalej. 
27 Art. 5 ust. 4 pkt 2 utk. 
28 Wymóg rozdzielenia działalności wprowadzony został przez dyrektywę Rady nr 91/440/EWG, a następnie uzupełniony dyrektywy Parlamentu 
Europejskiej i Rady nr 2001/14/WE. 
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do wykonywania przewozów kolejowych z wyjątkiem przewozów technologicznych na własne 
potrzeby oraz w sytuacji, w której uzyskał zgodę od Prezesa UTK na prowadzenie działalności 
przewozowej. Istnieje natomiast możliwość tworzenia grupy kapitałowej przez zarządcę i podmio-
ty świadczące usługi przewozowe – przedsiębiorca i przewoźnik wchodzą w skład jednej grupy 
kapitałowej. W Polsce istnieje model holdingowy unbundlingu prawnego, gdyż została utworzona 
grupa kapitałowa PKP29. Do PKP należy zarówno zarządca infrastruktury PKP PLK, jak również 
przewoźnicy kolejowi (m.in. PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A.) oraz inne podmioty wykonują-
ce działalność gospodarczą w sektorze transportu kolejowego (jak np. PKP Energetyka S.A.). 
Tworzenie takich grup kapitałowych, jak PKP może rodzić negatywne skutki dla rynku, gdyż zarząd-
ca infrastruktury może faworyzować przewoźników kolejowych należących do grupy kapitałowej. 

Unbundling funkcjonalny uzupełnia unbundling prawny, co oznacza, że odrębny w sensie praw-
nym od przewoźników kolejowych zarządca infrastruktury ma znaczną niezależność decyzyjną i per-
sonalną od pozostałych podmiotów należących do grupy kapitałowej30.  UkpPKP przewiduje zakazy 
pełnienia funkcji w organach, pozostawanie w stosunku pracy oraz świadczenia pracy na podstawie 
innego stosunku prawnego w PKP przez członków zarządu, rad nadzorczych oraz określonych 
pracowników PKP PLK. Zakazy przewidziane w polskiej regulacji mają zagwarantować, aby udo-
stępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom było przejrzyste, bezstronne i niedyskryminacyjne. 

Najsilniejszą formą unbundlingu jest unbundling własnościowy (Szydło, 2007, s. 5). Najbardziej 
posunięta separacja polega na dezintegracji przedsiębiorstwa kolejowego (czyli PKP) pod względem 
formalnym i własnościowym. Oznacza to, że działalność zarządcy infrastruktury i przewoźników 
kolejowych jest rozdzielona pod względem nie tylko prawnym, lecz także majątkowym. Zarządca 
i przewoźnik nie mogą być własnością tego samego podmiotu, nie mogą wchodzić w skład tej 
samej grupy kapitałowej, a także być powiązane innymi więziami strukturalnymi. Unijny prawo-
dawca nie przewiduje wymogu wprowadzenia unbundligu własnościowego, ale powinien być on 
traktowany jako rozwiązanie docelowe. Powyższy mechanizm gwarantuje rzeczywistą separację 
działalności zarządcy infrastruktury i przewoźników kolejowych, a co za tym idzie – stworzenie 
uczciwej konkurencji i całkowite zlikwidowanie dyskryminacji prywatnych przewoźników kolejo-
wych (Szydło, 2007, s. 105). Wprowadzenie separacji własnościowej zapowiedziano w przyjętej 
przez Radę Ministrów Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013 r.31, która zakładała, że 
Skarb Państwa będzie jedynym właścicielem PKP PLK, a zarządca infrastruktury kolejowej nie 
będzie docelowo powiązany kapitałowo z żadnym podmiotem. W strategii podkreślono, że PKP 
PLK wymaga niezależności od pozostałych przedsiębiorstw na rynku kolejowym32.

3.2. Dostęp do infrastruktury kolejowej 

Dostęp do infrastruktury kolejowej na równych, niedyskryminacyjnych zasadach oraz rozsąd-
nych i przejrzystych warunkach jest jednym z najistotniejszych problemów w sektorze transportu 
kolejowego33. Podstawowym wyzwaniem dla wdrożenia mechanizmów konkurencji w sektorze 

29 Reforma sektora transportu kolejowego została przeprowadzona na wzór niemiecki. Na temat sektora transportu kolejowego w Niemczech zob. 
Jarecki (2013, s. 65 i n.). 
30 Unbundling funkcjonalny przewiduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/34/UE.
31 Pozyskano z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r5X8VeUwQoAJ:bip.plk-sa.pl/fi les/public/user_upload/pdf/BIP/BIP_Akty_prawne/
strategia_dla_transportu_kolejowego.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl. 
32 Na temat przejęcia własnościowego PKP PLK przez Skarb Państwa zob. więcej Jarecki (2013, s. 116 i n.); Strzczykowski i Gołąb (2014, s.1420 i n.). 
33 Dyrektywa Rady 91/440/EWG.
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transportu kolejowego jest zatem zapewnienie swobodnego, niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury kolejowej (Będkowski-Kozioł i Gołąb, 2013, s. 124). Obowiązujące przepisy praw-
ne oraz decyzje regulacyjne nakładają na zarządcę infrastruktury obowiązek jej udostępniania 
przewoźnikom kolejowym, tzw. dostęp stron trzecich (Third Party Access34). 

Udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu przewoźnikowi kolejowemu 
trasy pociągu na liniach kolejowych oraz umożliwieniu mu korzystania z niezbędnej infrastruktury 
kolejowej. Przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej 
oraz urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, określonych 
w załączniku do utk35. Zarządca jest obowiązany do udostępniania infrastruktury kolejowej na 
podstawie wniosków składanych zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania 
z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, z zachowaniem 
zasady równego traktowania36. Ponadto zarządca infrastruktury nie może odmówić udostępnie-
nia urządzeń związanych z obsługą pociągów, chyba że istnieją inne podmioty udostępniające te 
urządzenia i zapewniające obsługę na zasadach rynkowych37.

Utk zawiera ograniczenia w zakresie udostępniania infrastruktury, co sprawia, że zasada 
Third Party Access nie jest bezwzględna. Zarządca infrastruktury kolejowej nie udostępnia jej, 
jeżeli jest przeznaczona wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika ko-
lejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym; przezna-
czona do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie na jego własne 
potrzeby lub obejmuje linie kolejowe o szerokości torów innej niż 1435 mm (koleje wąskotorowe 
i szerokotorowe)38. Zarządca nie udostępnia infrastruktury kolejowej, jeżeli spełniony jest jeden 
z wymienionych warunków. Przykładem pierwszego wyłączenia jest Warszawska Kolej Dojazdowa 
Sp. z o.o., która nie udostępnia zarządzanej przez siebie infrastruktury. Przykładem drugiego wy-
łączenia jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., która jest również przykładem trzeciej 
kategorii przewoźników39.    

Przesłanki uzasadniające odmowę udostępnienia infrastruktury kolejowej zostały określone 
również w rozporządzeniu dostępowym40. Zarządca może odmówić przydzielenia trasy pociągu 
w przypadkach wyczerpania zdolności przepustowej albo braku możliwości korzystania z infra-
struktury kolejowej zarządcy w wyniku realizacji postanowień porozumień międzynarodowych, 
wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej lub jej części, wszczęcia procedury likwidacji linii kolejowej 
lub jej części, o której mowa w art. 9 utk, powstania ograniczeń przepustowości wynikających 
z prowadzenia remontów i modernizacji linii kolejowych.

K. Strzyczkowski i Ł. Gołąb podkreślają, że obecnie obowiązujące regulacje utk dokonały de 
facto znaczącego rozróżnienia sytuacji prawnej przewoźników kolejowych świadczących usługi 

34 Na temat zasady Third Party Access zob. Pawełczyk (2013, s. 378 i n.).  
35 Art. 29 pkt 1 i 1 a utk.   
36 Regulamin powinien być zgodny z wymogami, o których mowa w art. 32 utk.
37 Art. 29 pkt 1b utk.
38 Art. 36 utk. 
39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.02.2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. Nr 35, poz. 274).  
40 W Polsce istnieją koleje o szerszym i węższym prześwicie. Na podstawie art. 36 pkt 3 utk z wyłączenia udostępniania infrastruktury innym prze-
woźnikom mogą korzystać posiadacze linii wąskotorowych, jak również szerokotorowych. Wiele krótkich odcinków torów o rozstawie 1520 mm znaj-
duje się w rejonach wzdłuż wschodniej granicy kraju. Natomiast najdłuższym odcinkiem linii szerokotorowej (ok. 400 km długości) jest towarowa linia 
szerokotorowa łącząca polsko-ukraińskie przejście graniczne w Hrubieszowie ze Śląskiem (Sławków), znajdująca się w zarządzie PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp. z o.o. 



167

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.5.15

Marcin Kraśniewski            Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego

kolejowego przewozu towarów oraz przewoźników kolejowych świadczących usługi kolejowego 
przewozu osób. W pierwszym przypadku do faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności 
gospodarczej w sektorze transportu kolejowego niezbędne jest „jedynie” uzyskanie licencji ko-
lejowej oraz zawarcie odpowiedniej umowy o udostępnienie określonej infrastruktury kolejowej. 
W drugim wypadku niezbędne jest, po uzyskaniu licencji kolejowej, a jeszcze przed zawarciem 
umowy dostępowej, zawarcie umowy o świadczenie usługi publicznej41, uzyskanie decyzji o przy-
znaniu otwartego dostępu42 bądź uzyskanie uwzględnienia wniosku o wykonywanie przewozów 
okazjonalnych43. Uzyskanie przez przewoźnika kolejowego jednego z wyżej wymienionych upraw-
nień obliguje zarządcę infrastruktury do zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej 
(Strzyczkowski i Gołąb, 2014, s.1422–1423).  

Zasada dostępu stron trzecich do infrastruktury kolejowej umożliwia dostęp przewoźnikom 
kolejowym do urządzeń kluczowych (essential facillity) znajdujących się w posiadaniu jednego 
gracza rynkowego, jakim jest zarządca infrastruktury. Zasada dostępu stron trzecich ma istotne 
znacznie nie tylko ze względu na istnienie urządzenia kluczowego, lecz także z uwagi na istnienie 
w prawie UE zakazu antykonkurencji44. Zakaz obejmuje w pełni przypadki, w których przedsię-
biorstwo dominujące, będące dysponentem określonego czynnika potrzebnego do prowadzenia 
działalności gospodarczej na rynku następującym, odmawia dostępu do tego czynnika przedsię-
biorstwu, z którym na wspomnianym rynku konkuruje (Szydło, 2010, s. 66). PKP PLK, które jest 
zarządcą głównej sieci kolejowej w Polsce, co prawda nie konkuruje z przewoźnikami kolejowymi, 
ale należy do przedsiębiorstwa pionowo zintegrowanego, jakim jest PKP. W interesie PKP PLK 
może być wspieranie podmiotów należących do PKP przez utrudnianie uzyskania dostępu do 
infrastruktury przez innych przewoźników kolejowych. 

Jednocześnie należy zauważyć, że wejście na rynek nowych przewoźników kolejowych może 
wiązać się z obniżeniem przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo świadczące usługi pub-
liczne przez zagrożenie równowadze ekonomicznej tego przedsiębiorstwa, z czym z kolei może 
wiązać się zakłócenie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społe-
czeństwa lub może sprowadzać konieczność zwiększenia publicznego subsydiowania, co jest nie-
korzystne dla budżetu organizatora (Jarecki, 2013, s. 177). Pojawienie się nowych przewoźników 
powoduje rozwój konkurencji i korzyść dla pasażera w postaci obniżenia cen, ale jednocześnie 
może doprowadzić do przerzucenia kosztów subsydiowania sektora na społeczeństwo. Innymi 
słowy dostęp do infrastruktury kolejowej, a przez to do rynku, wymaga wprowadzania ograniczeń 
w interesie pasażera, który może być obciążony fi nansowaniem sektora transportu kolejowego. 
Rozwiązania przewidziane w utk przez ochronę przewoźnika świadczącego usługę powszechną 
służą ochronie interesu pasażera.  

3.3. Niezależny organ regulacyjny 

Gwarantem przestrzegania zasady dostępu stron trzecich do infrastruktury jest niezależny 
organ regulacyjny. Utk powołuje Prezesa UTK jako regulatora w zakresie sektora transportu 
kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją 
41 Umowa o świadczenie usług publicznych zawierana jest z właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Na temat umowy o świad-
czenie usług publicznych zob. więcej w: Jarecki (2013, s. 168 i n.), a także Bożekowska-Zawisza i Bożekowski (2013, s. 150–157). 
42 Na temat otwartego dostępu zob. więcej w: Jarecki (2013, s. 175 i n.). 
43 Wykonywanie przewozów okazjonalnych nie ma wpływu na rozwój konkurencji. Zob. więcej w: Jarecki (2013, s.  195 i n.). 
44 Art. 102 TFUE. 
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i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, a także bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego – przy czym, zgodnie z art. 10 ust. 2 utk, właściwość Prezesa UTK w sprawach z zakresu 
regulacji transportu kolejowego nie dotyczy metra. 

Podstawową cechą Prezesa UTK jest niezależność decyzyjna, organizacyjna, fi nansowa45 
oraz funkcjonalna. Niezależność organu regulacyjnego46, jakim jest Prezes UTK, oznacza nieza-
leżność od podmiotów poddanych regulacji oraz niezależność od władzy państwowej – legislaty-
wy i egzekutywy47. Organ regulacyjny, który stosuje i nadzoruje stosowanie przepisów z zakresu 
kolejnictwa, powinien w swoich działaniach unikać jakichkolwiek konfl iktów interesów.

Kluczowa dla konstrukcji organu regulacyjnego cecha niezależności nie oznacza braku 
kontroli – należy ją traktować jako postulat skierowany do ustawodawcy. Według stwierdzenia 
M. Antonowicza, biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w innych państwach członkowskich, 
Prezes UTK nie jest niezależnym organem regulacyjnym (Antonowicz, 2008, s. 41 i 43). Niniejszą 
konstatację można poprzeć badaniem stopnia niezależności Prezesa UTK przeprowadzonym przez 
W. Pawłuszko48. Ocena brała pod uwagę status kierującego urzędem, jego zastępców, relacje 
Prezesa UTK z egzekutywą i legislatywą, autonomię fi nansową i organizacyjną, a także kompe-
tencje regulacyjne. W wyniku analizy polski regulator zdobył 5. 50 pkt w skali 19 pkt. Prezes UTK 
ma słabą pozycję względem rządu, który może w znaczny stopniu ingerować w jego działalność, 
a dymisjonowanie Prezesa leży w gestii powołującego – brak jest kadencyjności oraz ustawowych 
przesłanek pozwalających na dymisję. Stosunkowo silna jest fi nansowa oraz organizacyjna po-
zycja Prezesa UTK, dodatkowo wzmacniana przez poddanie sądowej kontroli jego rozstrzygnięć. 
Należy postulować wprowadzenie kadencyjności Prezesa UTK.  

IV. Bariery wejścia na rynek
Funkcjonowanie kolejowych przewozów pasażerskich spotyka się z największymi barierami 

rozwoju konkurencji. Należy jednak stwierdzić, że nie ma formalnych przeszkód dla powstawa-
nia nowych przewoźników kolejowych. Działalność nowych przewoźników w tym sektorze jest 
niezbędnym elementem poprawienia sytuacji, zwłaszcza na rynku kolejowych przewozów pasa-
żerskich. Problemy w rozwoju konkurencji należy upatrywać w trudnościach wejścia na rynek.

Do pierwszych kroków przewoźnika kolejowego przed podjęciem działalności przewozowej 
należy uzyskanie licencji wydawanej przez Prezesa UTK49 oraz zakup taboru zgodnego z unijny-
mi technicznymi specyfi kacjami interoperacyjności (dalej: TSI)50. Zakup taboru zgodnego z wy-
mogami TSI wiąże się dla nowego przewoźnika z dużymi wydatkami. Koszt zakupu taboru jest 
przeszkodą także dlatego, że zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania 
z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, tabor kolejowy 
musi być w dyspozycji przedsiębiorstwa zanim wystąpi ono do PKP PLK o uzyskanie dostępu do 
45 Przez pojęcie niezależność fi nansowa należy rozumieć dysponowanie przez Prezesa Urząd Transportu Kolejowego środkami fi nansowymi po-
zwalającymi na realizację podejmowanych działań. Niezależność fi nansowa nie oznacza możliwości podejmowania przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego działań zmierzających do powiększania budżetu. Podejmowanie działania zmierzające do powiększenia budżetu były przyczyną odwołania 
Prezesa UTK przez Prezesa Rady Ministrów 04.01.2012 r. Środki fi nansowe powinny być odpowiednie, tj. dostoswane poziomem do „zindywidualizo-
wanych” potrzeb instytucji. Zob.: Gołąb (2009, s. 21).   
46 W. Hoff uznaje niezależność organów regulacyjnych za ich cechę defi nicyjną. Zob. więcej Hoff (2004, s. 130 i n.).  
47 Na temat podwójnej niezależności organu regulacyjnego patrz: Strzyczkowski (2011, s. 129 i n.).
48 Autor dokonał oceny stopnia niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wykorzystaniem modelu Fabrizio Gilardi. Por. Pawłuszko 
(2014, s. 85–95). 
49 Na temat licencji zob.: Jarecki (2013, s. 159 i n.); Gołąb (2009, s. 83–102). 
50 Na temat TSI zob.: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/wymagania-techniczne-1/techniczne-specyfi kacje/5520,Zestawienie-TSI.html. 
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linii kolejowych oraz o przydzielenie tras pociągów51. Przewoźnicy muszą uzyskać tabor w drodze 
zakupu lub leasingu zanim uzyskają dostęp do infrastruktury kolejowej. Przewoźnik dla zakupio-
nego taboru musi uzyskać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji52, które jest wydawane 
przez Prezesa UTK.  Jednocześnie należy podnieść, że eksploatowany może być jedynie tabor, 
na który Prezes UTK wydał zezwolenie53. Tabor może zostać dopuszczony do eksploatacji wów-
czas, gdy jest skonstruowany i zainstalowany w ten sposób, że spełnia zasadnicze wymagania 
dotyczące interoperacyjności oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei. 
Zainteresowany wydaniem zezwolenia przewoźnik kolejowy kieruje do Prezesa UTK wniosek 
o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Do wniosku 
należy dołączyć załączniki, o których mowa w art. 23e ust. 1 utk. 

Dodatkowym utrudnieniem dla przewoźnika kolejowego jest pozyskanie wykwalifi kowanego 
personelu, którego kwalifi kację określa utk oraz inne krajowe akty prawne54.  Celem ustawowych 
wymogów w zakresie licencjonowanie personelu kolejowego jest zagwarantowanie bezpieczeń-
stwa w sektorze. Sprawowanie nadzoru w tym zakresie należy do jednej z najważniejszych kom-
petencji Prezesa UTK. 

Za ważną barierę wejścia na rynek kolejowych przewozów pasażerskich uznać należy trud-
ności w pozyskiwaniu kapitału na rozwój usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. 
Uzyskanie kredytu, w warunkach istnienia wysokiego ryzyka wiążącego się z uruchomianiem 
działalności, jest trudne, a koszt takiego ryzyka jest wysoki. Tym samym sfi nansowanie taboru ze 
źródeł zewnętrznych w obecnych warunkach jest mało prawdopodobne. Przedsiębiorstwo wcho-
dzące na rynek musi więc posiadać własny tabor kolejowy lub być w stanie sfi nansować inwe-
stycje ze środków własnych. Rozwiązaniem mogą być przede wszystkim zagraniczni operatorzy 
kolejowi, ale muszą oni przystosować tabor do jazdy w Polsce. Na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich pojawiają się jednak nowi przewoźnicy, których właścicielami są samorządy woje-
wództw. Należy zaznaczyć, że problem fi nansowania dotyka nie tylko przewoźników, lecz także 
zarządcę infrastruktury. 

Do jednej z barier wejścia na rynek można zaliczyć zły stan infrastruktury kolejowej. Zły stan 
infrastruktury wynika z błędów popełnianych przez zarządcę infrastruktury, który nie wykorzystuje 
w pełni przyznanych środków fi nansowych55. Środki fi nansowe zwiększają się dla PKP PLK, ale ich 
wydatkowanie nie jest efektywne. Zły stan infrastruktury prowadzi do utrudnień dla przewoźników 
kolejowych, którzy nie są w stanie przygotować stabilnych rozkładów jazdy, a wykonywane przez nich 
przewozy napotykają nieskoordynowane remonty, szklaki jednotorowe, ograniczenia prędkości i niską 
przepustowość. Przyczyny takiego stanu nie wynikają wyłącznie z zaniedbań po stronie zarządcy, 
ale są również wywołane niedoskonałościami systemu przetargowego oraz niewywiązywaniem się 
podwykonawców z terminowego realizowania inwestycji (zob. więcej: Madrjas, 2012, s. 16 i n.).

51 § 9 pkt 1 lit. 3 Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników  kolejowych 
w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015. Pobrano z: http://www.plksa.pl/fi les/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_2014_2
015/01.10.2015/P_14-15_Regulamin_w.15.pdf. 
52 Dopuszczenie do eksploatacji – czynności faktyczne i prawne konieczne do przekazania podsystemu lub pojazdu kolejowego do użytkowania zgodnie 
z jego przeznaczeniem, kończące się wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Art. 4 lit. 36 utk. 
53 Nie jest wymagane prawem uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, w sytuacji, gdy już uzy-
skał analogiczne zezwolenie w innym państwie członkowskim UE. Wyjątek ten obowiązuje tylko w sytuacji, gdy TSI dotyczące pojazdów nie określają 
punktów otwartych i szczególnych przypadków, a pojazd porusza się tylko po sieci, która jest zgodna z TSI.
54 Wykaz aktów prawnych zob.: http://utk.gov.pl/pl/akty-prawne/6302,Krajowe-akty-prawne-dotyczace-transportu-kolejowego.html. 
55 Zob.:http://www.rynekkolejowy.pl/59899/ke_przyznaje_polska_nie_przylozyla_sie_do_wydawania_pieniedzy_na_kolej.htm.  
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V. Konkluzje
Sektor transportu kolejowego jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, traktowany czę-

sto jako „koło zamachowe gospodarki”. Wysoki poziom transportu kolejowego ma istotny wpływ na 
poziom całej gospodarki. Duże znaczenie mają przewozy zarówno towarowe, jak i pasażerskie. 
Rynek przewozów towarowych jest w Polsce rynkiem w pełni konkurencyjnym, co wynika z jego 
opłacalności. Niską konkurencyjnością cechują się natomiast pasażerskie przewozy kolejowe. 
Usługi oferowane pasażerom nie są dla nich zadowalające, a sama cena jest wysoka, co sprawia, 
że ten rynek transportu kolejowego nie stanowi aktualnie realnej konkurencji dla sektora trans-
portu drogowego. Zdecydowanie większy jest udział przewozów drogowych, co wynika z ceny, 
komfortu i bezpieczeństwa jazdy. 

Kolej musi nadrobić wieloletnie zaniedbania i przyspieszyć reformy. Duże znaczenie w tym 
zakresie dla rozwoju sektora transportu kolejowego ma polityka samorządów wojewódzkich, a tak-
że współpraca z organizatorem miejskiego transportu kolejowego. Od samorządów wojewódzkich 
zależy, jaka będzie polityka regionu w zakresie zbiorowego transportu publicznego. Samorząd 
województwa powinien tak rozkładać akcenty w swej polityce, aby przez najbliższe lata kolej stała 
się priorytetem dla regionu. Taka polityka jest prowadzona m.in. w województwach łódzkim czy 
śląskim. Kolej nie może jednak istnieć bez odpowiedniej komunikacji miejskiej, która powinna 
uzupełniać infrastrukturę kolejową. Możliwość szybkiej zmiany środka transportu z pociągu na 
tramwaj czy autobus miejski znacznie wzmocni atrakcyjność transportu kolejowego dla pasaże-
ra. Należy stwierdzić, że niezbędnym elementem dla rozwoju kolei są inwestycje w infrastrukturę 
okołokolejową, m.in. torowiska tramwajowe, przystanki, parkingi. Tych celów nie da się jednak 
osiągnąć bez współpracy z samorządami miast. „Prokolejowe” podejście wymaga rozwoju zaco-
fanej infrastruktury oraz zakupu nowego taboru, co jest wieloletnim procesem, obecnie bardzo 
zauważalnym. Inwestycje w infrastrukturę i tabor przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności 
sektora, a sam pasażer nie kieruje się przy wyborze środka lokomocji ceną, ale także komfortem, 
bezpieczeństwem i czasem jazdy. Przykładem, że cena nie jest najważniejszym kryterium wyboru 
dla pasażera  jest sukces oferty Express InterCity Premium – pasażer jest skłonny zapłacić więcej 
za krótszą podróż w lepszych warunkach. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że konkurenci na rynku kolejowym swoimi działaniami 
szkodzą rozwojowi konkurencji. Przyczyna wynika z błędnego rozumowania, które prowadzi do 
założenia, że drugi przewoźnik jest głównym przeciwnikiem na rynku. Tymczasem należy zdać 
sobie sprawę, że to transport drogowy jest głównym zagrożeniem dla konkurencyjności sektora 
kolejowego. Niewątpliwie współpraca pomiędzy przewoźnikami, zwłaszcza pasażerskimi, przy-
czyniłaby się do wzmocnienia tego sektora gospodarki. Współpraca powinna obejmować przede 
wszystkim wymianę informacji o pasażerach, co pozwoli na przygotowanie lepszych ofert prze-
wozowych czy rozkładów jazdy, a także prowadzenie wspólnych inwestycji przez przewoźników 
kolejowych, co z kolei pozwoli na obniżenie kosztów działalności na rynku. Ustawodawca powinien 
zmieniać prawo poprzez wprowadzanie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do wzrostu 
współpracy pomiędzy podmiotami w sektorze. 

Jednocześnie trzeba poprawić kondycję polskich przewoźników kolejowych przez restruktury-
zację i dofi nansowanie. Osiągnięcie tego celu jest ważne nie tylko dla pasażera, lecz także dla ca-
łego sektora transportu kolejowego z uwagi na zapisy IV pakietu kolejowego. Obowiązek ogłaszania 
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międzynarodowych przetargów może negatywnie odbić się na polskich przewoźnikach, gdyż w tej 
chwili nie ma gracza na polskim rynku, który mógłby podjąć walkę o ten rynek z europejskimi kon-
kurentami. Polityka państwa powinna być ukierunkowana na wzmocnienie fi nansowe, techniczne 
i organizacyjne polskich przewoźników, a zwłaszcza spółek PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
i Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., które jako największe na rynku są w stanie w dłuższej perspekty-
wie stać się znaczącymi podmiotami, mogącym ochronić rynek przed zagranicznymi konkurentami. 

Nie ulega wątpliwości, że sprawnie działający sektor transportu kolejowego wymaga również 
pogłębiania niezależności zarządcy infrastruktury oraz sektorowego regulatora. 
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Monografi a dr. Jana Walulika stanowi znaczący wkład w dziedzinę lotnictwa cywilnego, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących lotnictwa komercyjnego w obliczu ostatnio obchodzonej 
rocznicy jego 100-lecia.

Opracowanie dotyczy spraw bardzo aktualnych, tj. kultury zarządzania przedsiębiorstwem 
lotniczym. Dotyka więc kilku dyscyplin, w tym zarządzania i prawa międzynarodowego oraz po-
lityki międzynarodowej. Dzięki temu, że publikacja jest wielowątkowa, jej czytelnikami mogą być 
nie tylko osoby znające całość tematu, ale i te poszukujące konkretnych treści.

Struktura monografi i jest pod względem merytorycznym i redakcyjnym właściwie zaprojek-
towana i wykonana. Na uwagę zasługuje pokaźna bibliografi a, składająca się głównie z pozycji 
anglojęzycznych. Są wśród nich pozycje zwarte, artykuły i materiały organizacji międzynarodowych. 
Autor wykorzystuje także akty źródłowe: międzynarodowe, europejskie i krajowe. Liczne przy-
kłady, grafy i cytowana literatury sprawiają, że książka jest bardzo bogata w treści merytoryczne. 

Dużym walorem książki jest język, w którym została napisana, będzie mogła bowiem powięk-
szyć dorobek polskich naukowców piszących dla szerszej społeczności za granicą. 

Pierwsza część monografi i ukazuje uwarunkowania historyczne, polityczne i prawne kultury 
zarządzania państwa (w jego granicach) i jej wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem lotni-
czym. Część druga przedstawia przyczyny i rezultaty erozji narodowej kultury zarządzania, która 
podlega różnym trendom, w tym komercjalizacji. W trzeciej części znajdują się rozważania co 
do obecnego rozwoju i perspektyw kultury zarządzania przedsiębiorstwem lotniczym. Na końcu 
Autor podsumowuje swoje przemyślenia, formułując szereg istotnych wniosków. Dzięki przeko-
nującym argumentom Autora umieszczonym w każdej z części opracowania, wnioski zawarte 
w zakończeniu są sugestywne i czytelne. 

Autor, posługując się swobodnie specjalistycznym językiem z dziedziny lotnictwa, porusza 
w monografi i szereg wątków, takich jak: suwerenność państwa, w tym bezpieczeństwo narodowe, 
ochrona własnego przemysłu czy restrykcyjność zawieranych przez państwo umów o komunikacji 
lotniczej (klauzule standardowe i ograniczenia) w celu ochrony interesów krajowych. Ważną rolę 
odgrywa tu rozwój koncepcji narodowości przewoźnika lotniczego i krajowego prawa lotniczego, 
dotyczącego w szczególności zasad koncesjonowania oraz tych, dotyczących własności i kon-
troli przewoźników lotniczych. Autor nawiązuje też do konsekwencji nowego modelu biznesowe-
go przewoźnika tzw. wielonarodowego (wspólne operacje lotnicze wykonywane pod wspólnym 
szyldem, np. aliansów czy innych porozumień lotniczych). 

W dalszych częściach książki Autor wskazuje, iż obecnie w obliczu nowych trendów, tj. globa-
lizacji, deregulacji, liberalizacji czy komercjalizacji, przewoźnikowi trudno prowadzić samodzielnie 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 2(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

174 Małgorzata Polkowska            Jan Walulik, Progressive Commercialization of Airline’s Governance Culture

globalne operacje lotnicze. Zmianie uległ w związku z tym model zarządczy – z protekcjonistycz-
nego na bardziej liberalny i otwarty. Wolności lotnicze, prawa przewozowe, pojemność, taryfy, 
skomputeryzowane systemy rezerwacyjne czy obsługa naziemna (handling) zmieniły się z re-
stryktywnych na liberalne w skali najpierw krajowej, później międzynarodowej. Autor przedstawia 
również zagadnienie umów bilateralnych i multilateralnych, w tym omawia modele umów „otwar-
tego nieba”, tzw. open sky (w przeciwieństwie do umów „zamkniętego nieba”), nie zawierające tak 
wielu restrykcji, jak umowy bilateralne. Kolejnym nowym trendem na rynku lotniczym (europejskim 
i międzynarodowym) stała się prywatyzacja przewoźników lotniczych. Bardzo ważne znaczenie 
ma, jak słusznie wskazał Autor, polityka lotnicza, uwzględniająca w dużej mierze ogólne kwestie 
ekonomiczne, w tym konkurencję. Różne rodzaje polityki prowadzone przez poszczególne państwa 
wskazują na szereg różnic i sprzeczności. Zwykle koncentrują się one wokół optymalizacji usług 
publicznych i udziału narodowego w biznesie światowym. Każda polityka, jak zauważył Autor, 
ma cele, w których realizacji pomagają instrumenty rządowe w zależności od wyboru właściwego 
trendu (protekcjonizm, liberalizm). 

Sporo miejsca w pracy Autor poświęca aliansom lotniczym, które, jak celnie zauważa, są naj-
bardziej popularną strategią w internacjonalizacji biznesu lotniczego. Sprzyjają one zapewnieniu 
efektywności przewoźników na rynku oraz poprawiają ich wyniki fi nansowe.

Autor wspomina także o zmianie pojęcia narodowości przewoźnika w procesie dere-
gulacji zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Autor wyraża tu trafną opinię, 
iż pojęcie narodowości przewoźnika nigdy nie było akceptowane jako uniwersalna norma 
traktatowa. Konwencja z Chicago z 1944 r. o międzynarodowym lotnictwie cywilnym nie sta-
nowi ponadto o własności i kontroli przewoźnika lotniczego. Autor nawiązuje do pierwszego 
regionu geografi cznego, tj. UE, w którym pojęcie własności i kontroli przewoźników zostało 
poddane deregulacji. Autor daje tu przykłady i innych regionów, w tym Afryki, Australii, Azji 
i Karaibów. Nawiązuje przy tym do osiągnieć konferencji transportowych ICAO z 1994 r., 
2003 r. i tej ostatniej – z 2013 r. oraz prac panelu transportowego w ramach ICAO co do po-
jęć, takich jak principal place of business czy effective regulatory control. I tu także Autor od-
wołuje się do przykładów z innych regionów świata i różnego pojmowania tego pojęcia. Autor 
dotyka także istotnych wyzwań związanych z komercjalizacją (w tym prawnych, politycznych 
i kulturowych). 

Jak słusznie stwierdzono w konkluzji książki, komercjalizacja przewoźników lotniczych jest 
procesem trwającym od kilku dekad i jak podsumowuje Autor, pojmowanie sektora lotniczego 
wraz z elementami polityki lotniczej i instrumentów prawnych stopniowo zmieniało się od mode-
lu narodowego do modelu wolnego rynku i działalności biznesowej. Ta transformacja jest wciąż 
niekompletna. Lotnictwo podlega trendom międzynarodowej polityki lotniczej i ekonomii, stąd 
podejście do zarządzania przedsiębiorstwem też ewoluuje. 

Poprawność stosowanych przez autora defi nicji, określeń i nazw nie nasuwa żadnych ne-
gatywnych uwag. Formułowane wnioski zasługują na uznanie i są poparte argumentami. Ogólny 
poziom recenzowanej monografi i jest pod względem merytorycznym poznawczy i dla praktyki – 
znaczący. Formułowane spostrzeżenia, oceny i wnioski są nacechowane obiektywizmem i zostały 
starannie przeprowadzone.
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Zwraca uwagę także ciekawie sformułowany temat. Treści zawarte w książce, choć już 
nieraz podnoszone przez autorów zajmujących się tematem lotnictwa, dzięki Autorowi i tytułowi 
niniejszego opracowania zyskują na wartości poprzez ich uaktualnienie i spojrzenie z innej per-
spektywy zarządzania lotnictwem.

Prof. dr hab. Małgorzata Polkowska 
Zastępca Dyrektora Biura Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Polski przedstawiciel w Radzie ICAO 
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Marek Żylicz, International Air Transport Law: Unifi cation Problems 
Contents:
I.  Introductory remarks 
II.  Appraisal of the current system
III.  Drivers of economic regulation in air transport
IV.  Is there a chance for a good global system?
V.  Final remark
Summary: The article indicates that the historic advancement of international relations in aviation 
has led to the development of a complex structure of international economic regulations. This 
regime, which encompasses multilateral as well as thousands of bilateral agreements, does not 
guarantee global uniformity in the laws on commercial air transport. The hereto harmonization 
of international air law has generally embraced problems of air safety, but has so far been very 
limited when it comes to economic issues and competition. Numerous factors drive air policies in 
different States. Therefore, just as in other spheres of international relations, the major diffi culty with 
the development of global economic regulation in aviation lies in the establishment of a common 
denominator for developed as well as less-developed countries.
Keywords: economic regulation, air transport, air law, ICAO, Chicago Convention, air sovereignty, 
air policy, GATS.
JEL: K33, L93

Articles  

Marian Bujnowski, External Aviation Policy of the EU
Table of contents:
I.  Genesis 
II.  Development of the EU aviation policy
III.  Future of the EU aviation policy 
Summary: The article concerns the External Aviation Policy of the EU. The Author considers 
the genesis and development of international policy in the air transport sector. Also covered are 
the role and legal, economic and political implications of judgements rendered on 5 November 
2002 by the European Court of Justice, as well as three pillars on which the EU External Aviation 
Policy is based. The paper describes also EU’s cooperation in the aviation fi eld with key regional 
and global partners and presents the perspectives and general objectives of the future external 
aviation policy of the EU.
Key words: transportation; EU external aviation policy; EU aviation international cooperation; 
Regulation of international air services; Open Skies.
JEL: L93, L98
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Tomasz Chudziński, Files of proceedings for the approval of fees for access to and use 
of railway infrastructure – between the obligation to provide public information and the 
protection of business confi dentiality
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Qualifi cation of administrative fi les as public information
III.  Limiting access to public information in order to protect business confi dentiality
 1.  General issues
 2.   Argumentation that the description of the calculation of rates for access to and use of 

infrastructure doesn’t constitute business confi dentiality
  2.1.  Participation of public organizations in proceedings concerning the approval of rates 

for access to and use of infrastructure
  2.2.  “Historic” nature of documents describing the methodology of calculating rates for 

access to and use of railway infrastructure
  2.3.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. as an entity executing public duties?
IV.  Conclusions
Summary: The author describes the nature of the legal documentation related to applications for 
the approval of tariffs for access to and use of railway infrastructure. It also outlines the dispute 
between infrastructure managers and the President of the UTK, and the railway undertakings 
who apply for access to the documents in question. Gaining access to this documentation is 
necessary in order to calculate the amount of damages incurred in connection with an incorrect 
implementation of Directive 2001/14/EC.
Key words: the methodology for the calculation of rates for access to and use of railway 
infrastructure, business confi dentiality, access to the public information, General Director of the 
Offi ce of Rail Transport.
JEL: K23, K49

Jakub Kociubiński, Consumer Interest Criterion in Competition Cases in Air Transport – 
On the Need of a Defi nition
Table of contents: 
I.  Introduction
II.  Categories of consumers
III.  Dynamics and forms of airline cooperation
IV.  Consumers and general competition law
V.  Growth of airline economic effectiveness and consumer interests 
VI.  Summary
Summary: This article seeks to contribute to the discussion that surrounds the European 
Commission’s Aviation Strategy for Europe issued in 2015. The Strategy was heralded as an 
attempt to create a comprehensive regulatory framework for the air transport sector. The paper 
focuses on the “consumer interest” criterion, as one of the factors taken into account in antitrust 
and merger cases. The presented line of inquiry postulates the creation of a cohesive interpretation 
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standard of “consumer welfare” for both antitrust and merger control proceedings and advocates 
its inclusion into the newly-created aviation strategy.
Key words: EU Law; air transport; competition law; merger control; consumer interest; consumer 
welfare.
JEL: K21, K23, L93

Natalia Kohtamäki, Institutional Autonomy of EU Regulatory Agencies: the Case of the 
European Aviation Safety Agency
Table of contents:
I.  “Agencifi cation” of the European Administrative Space
II.  European Aviation Safety Agency
1.  Origins
2.  Institutions
3.  Competencies 
III.  Autonomy of the European Aviation Safety Agency
IV.  Overview
Summary: The paper analyzes problems connected with the processes of “agencifi cation” identifi ed 
in the European administrative space. The growing number of European regulators, especially 
decentralized agencies, is analyzed through the prism of their evolving institutional autonomy. 
From more than thirty such bodies existing in the EU, the Author chose to focus on the example 
of the European Aviation Safety Agency, which has a wide catalogue of decision-making and 
quasi-regulatory powers.
Key words: EU regulatory agencies, delegation of power, institutional autonomy, democratic 
legitimacy, agencifi cation process, European administrative space
JEL: K33, L93

Marcin Król, Open-access operators – a new phenomenon in railway passenger transport 
in the European Union
Table of contents:
I.    Introduction
II.  Present-day extent of the phenomenon in the European Union
III.  Conclusions from prior experiences
Summary: The objective of this paper is to present an increasingly widespread phenomenon 
in railway passenger transport in the EU – open-access operators. They are defi ned as railway 
undertakings which (1) are newcomers to the market, (2) their operations are not subsidized by 
public authorities (of whatever level) and (3) they compete with their rivals “on the tracks”. The 
fi rst section of the paper shows the context of the analysis. The second presents the extent of 
this phenomenon in the European Union. The third section focuses on formulating conclusions 
for competition resulting from prior experiences in this fi eld.
Key words:  railway transport, passenger transport, open-access, open-access operator.
JEL: K23, K29
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Agnieszka  Kunert-Diallo,  Access  to  the  air  transport  market  as  part  of  international 
regulations
Table of contents: 
I.  Background of international law
II.  Defi nition of scheduled and non-scheduled international air services
III.  Regulation of scheduled international air service
 1.  Basic market access rights
 2.  Number and nationality of air carriers
 3.  Air transport capacity
 4.  Regulation of air tariffs 
 5.  Agreements between air carriers
IV.  Regulation of market access for non-scheduled air services
V.  Access to the air transport market on the basis of EU law (division between air transport 

within the EU and that beyond the EU).
VI.  Summary
Summary: The main purpose of this paper is to identify existing obstacles in access to the air 
transport market, which arise mostly from bilateral air transport agreements. The Author examines 
restrictions for both scheduled and non-scheduled international air services. On the one hand, these 
obstacles restrict competition and yet, on the other hand, they allow the conclusion of agreements 
which may fall under antitrust prohibitions. The analysis conducted by the Author shows the lack of 
a global compromise on the economic regulation of the air transport market. The Author illustrates 
effective liberalization on the example of the liberalization of air transport within the EU. 
Key words: access to the air transport market, tariffs, liberalization, capacity, traffi c rights, nationality 
of air carrier, economic regulation of the market. 
JEL: K23, K33, L93

Iwona Miedzińska, Ensuring the interoperability of the rail system in the EU – selected 
issues
Table of contents:
I.  Introduction
II.  European Union law
 1.  Primary law
 2.  Acts of secondary law
III.  Interoperability of the rail system 
 1.  Implementation of the Directive on the Interoperability of the Rail System 
 2. Technical Specifi cations for Interoperability – essence and use 
IV. Duties and powers of the National Safety Authority 
 1. Conducting proceedings under EU law 
  1.1.  Authorization for the placing in service of structural subsystems 
  1.2.  Granting exemptions from the application of Technical Specifi cations for Interoperability
 2.  Information  and  reporting  duties  to  the  European  Commission  and  other  Member 

States
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  2.1.  Keeping registers
  2.2.  Providing information
V. Conclusions
Summary: The article concerns EU law in the rail transport fi eld meant to ensure the interoperability 
of rail systems by national safety authorities. The fi rst part of this paper discusses relevant EU 
legislation. The second part is devoted to the interoperability of the rail system within the EU, 
including the implementation of the Directive on the Interoperability and Technical Specifi cations 
for Interoperability (hereafter, TSI), taking into account the practice of their application. Examined 
next are the duties and powers of national safety authorities arising from EU law. In particular, the 
Author characterizes the authorization procedure for the placing in service of a subsystem and 
granting an exemption from applying TSI with regard to the competence of the national authorities 
and EU institutions.
Key words: interoperability of the rail system, a structural subsystem, the Directive 2008/57/EC, 
the authorization, the TSI, the derogation
JEL: K23

Wojciech Pawłuszko, Legal status of particular railway companies as entities of special 
economic and defence signifi cance
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Entities of special economic and defence signifi cance in Polish law
III.  Railway companies as entities of special economic and defence signifi cance
IV.  Final remarks
Summary: This article covers the characteristics of the rights and obligations of railway companies 
in light of the fact that they have the legal status of entities of special economic and defence 
signifi cance. This legal status is connected to the performance of a number of public, classifi ed 
obligations which limit the freedom of their economic activity. It also means that, in times of danger 
to the sovereignty of the country and in times of war, railway companies are actively involved 
in the national security system and are thus of crucial importance for the effi cient and effective 
defence of the national territory.
Key words: railway companies, national defence, national security
JEL: K23

Legislation and Case Law Reviews 

Karol Kłosowski, Interpretative Guidelines on Regulation (EC) No 1371/2007 on rail passengers’ 
rights and obligations – clarifi cation or increasing doubts?
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Scope of Regulation (EC) No. 1371/2007
III.  Contract of carriage, right to information, tickets
IV.  Liability for delays, missed connections and cancellations 
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V.  Rights of disabled persons and persons with reduced mobility 
VI.  Enforcement of Regulation (EC) No. 1371/2007 by competent bodies
Summary: This article analyses the European Commission’s Statement entitled Interpretative 
Guidelines on Regulation (EC) No 1371/2007 on rail passengers’ rights and obligations. The 
Statement discusses issues concerning all areas covered by Regulation 1371/2007 i.e. technical 
issues (such as the scope of the application of the provisions of the Regulation or the possibility for 
Member States to get a temporary exemption from its applicability), protection of the interests of 
passengers (such as the contract of carriage, the right to information, the right to compensation), 
including also the needs of disabled persons and persons with reduced mobility, and fi nally the 
guidelines for the competent authorities for the enforcement of the Regulation. The article is meant 
to assess the importance of the Statement to the provisions of Regulation 1371/2007 in practice 
– for railway companies and national authorities. It also assesses the impact of that document on 
the unifi cation process of the interpretation of Regulation 1371/2007 in the entire European Union.
Key words: passengers’ rights, Regulation (EC) No 1371/2007, European Commission, railway 
transport
JEL: K23

Dagmara Kuźniar-Kwiatek, Flight delay and the right to compensation under Regulation 
(EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 
establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event 
of denier boarding and of cancellation or long delay of fl ights, and repealing Regulation 
(EEC) No 295/91 - review of the rulings of the Court of Justice of the European Union
Table of Contents:
I.  Introduction
II.  Judgment of the Court of 19 November 2009: Joint Case C-402/07 and C-432/07
III.  Judgment of the Court of 23 October 2012: Joint Case C-581/10 and C-629/10
IV.  Judgment of the Court of 26 February 2013: Case C-11/11
V.  Summary
JEL: K13, L93

Marketing services agreements concluded with an airline in light of EU State aid rules. 
Commentary to Commission Decision (EU) 2015/1227 on State aid SA.22614 (C 53/07) implemented 
by France in favour of the Chamber of Commerce and Industry of Pau-Béarn, Ryanair, Airport 
Marketing Services and Transavia (Piotr Bogdanowicz)
Table of Contents:
I.  Introduction 
II.  Commission decision 
 1.  Assessment of the aid
 2.  Marketing services agreements and airport services agreements
 3.  Application of the private investor test to marketing services agreements
 4.  Airport benefi ts arising from a marketing services agreement
 5.  Private investor test
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III.  Commentary
IV.  Summary
JEL: K13, L93

Technical problems with the aircraft and the “extraordinary circumstances” clause as a 
ground for exemption of an air carrier’s liability in the event of long delays. Case comment to 
the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 17 September 2015 in case C-257/14 
Corina van der Lans v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV  (Lidia Brodowski, Marcin Pączek)
Table of Contents:
I. Initial remarks
II. Facts 
III. Legal conclusions of the Court 
IV. Co mmentary
JEL: K13, L93.

Legal interest of rail carriers in supervisory proceedings conducted by the Chairman of the 
Rail Transport Offi ce against rail infrastructure managers – jurisdiction review (Marcin Trela)
JEL: K23, K40.

Student’s essay

Marcin Kraśniewski, Competition in the polish rail transport sector
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Development of regulations in the rail transport sector
 1.  Essential objectives of regulations in the rail transport sector
 2.  European Union acts regulating the rail transport sector
 3.  Polish acts regulating the rail transport sector 
III.  Structure and direction of change in the polish rail transport sector
IV.  Regulated competition in the polish rail transport sector 
 1.  General issues
 2.  Railway infrastructure as an essential facility in the rail transport sector
 3.  Chosen pro-competitive mechanisms in the polish rail transport sector
  3.1.  Unbundling
  3.2.  Access to railway infrastructure
  3.3.  Independent regulatory organ 
V.  Entry barriers 
VI.  Conclusions 
Summary: The article presents vital rules meant to increase competitiveness in the rail transport 
sector in Poland outlining both market structure and its development tendencies. Among the key 
parts of this paper are: unbundling, the rule of 3rd party access, as well as the independence of 
the Chairman of the Rail Transport Authority. The Author specifi es which major factors result in the 
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slower development of railways in comparison to other competitive means of transport, especially 
road transport as well as considers relevant entry barriers.
Key words: competition, rail transport sector, passenger, regulation, entry barriers.
JEL: K23

Books Reviews 

Jan Walulik, Progressive Commercialization of Airline’s Governance Culture, EuroPrawo, 
Warsaw 2015 (reviewed by Małgorzata Polkowska)



Podstawowe 

informacje dla 

Autorów

Teksty do opublikowania w iKAR winny być dostar-
czane na skrzynkę mailową redakcji (ikar@wz.uw.
edu.pl) jako dokumenty elektroniczne w edytorach 
MS Word (2000/XP/2003) lub Open Offi ce. 

Artykuły powinny zawierać także spis treści, stresz-
czenie i słowa kluczowe.

Artykuły powinny zawierać nie mniej niż 4500, 
a nie więcej niż 9000 słów. 

Redakcja będzie dbać, żeby w iKAR nie miały miej-
sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady 

recenzowania 

Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (double blind peer 
review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 

co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia. 

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim numerze iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie

iKAR jest dostępny dla każdego czytelnika na 
podstawie nieodpłatnej licencji Creative Commons 
3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz 
z każdego z jego tekstów jest zatem uzależnione 
wyłącznie od akceptowania przez użytkownika 
trzech zasad: uznania autorstwa, korzystania 
z tekstów tylko dla celów niekomercyjnych oraz 
nietworzenia na ich bazie utworów zależnych.

Udostępnianie

iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 

i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


