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Od redaktorów prowadzących

Oddajemy w Państwa ręce kolejny zeszyt internetowego Kwartalnika Antymonopolowego 
i Regulacyjnego (iKAR) poruszający problematykę regulacji w transporcie kolejowym. Zgodnie 
z tradycją wydawniczą iKAR-a, poniższy numer wykracza poza zagadnienia klasycznej regulacji 
sektora transportu kolejowego i obejmuje również zagadnienia związane z tzw. transportem (ko-
lejami) przyszłości oraz transportem drogowym (przegląd literatury).

Zeszyt otwiera artykuł Przemysława Ciszaka i Marcina Kraśniewskiego poświęcony funkcjo-
nowaniu kluczowych dla wykonywania działalności gospodarczej w sektorze transportu kolejowe-
go obiektów infrastruktury usługowej w teorii i praktyce prawa gospodarczego publicznego. Na 
kolejnych stronach Marek Stolorz przybliża, także w ujęciu prawnoporównawczym, problematykę 
regulacji i statusu prawnego „kolei przyszłości”, Michał Zięba zajmuje się zaś kwestiami związanymi 
z implementacją dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz 
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei. W artykule Łukasza Trochyma ponownie możemy za-
poznać się z zagadnieniami związanymi z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłoszony 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stan pandemii zwią-
zany z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (do tego momentu na świecie 
potwierdzono testami laboratoryjnymi ponad 120 milionów przypadków zakażenia i odnotowa-
no ponad 2,5 miliona zgonów) nie pozostał także bez wpływu na sektor transportu kolejowego. 
Z tego też powodu, w dziale poświęconym przeglądowi prawa Iwona Miedzińska dokonuje omó-
wienia wpływu regulacji prawnych dotyczących COVID-19 na funkcjonowanie sektora kolejowe-
go. W tym samym dziale Ewelina Nieznalska omawia natomiast implementacje filaru rynkowego 
tzw. IV pakietu kolejowego UE.

Starając się tworzyć na łamach niniejszego czasopisma swoiste centrum wiedzy i wymiany 
informacji o regulacji wszystkich sektorów transportu, publikujemy także recenzję komentarza do 
ustawy o transporcie drogowym pod redakcją Macieja Etela i Anny Piszcz.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich numerów, redaktorzy prowadzący chcieliby serdecz-
nie podziękować wszystkim Autorom opracowań opublikowanych w niniejszym numerze iKAR-a. 
Mamy nadzieję, że opracowania te przyczynią się do zwiększenia zainteresowania przedstawicieli 
m.in. polskiej doktryny publicznego prawa 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 poziom 
merytoryczny numeru.

Na sam koniec podziękowania należą się także wszystkim osobom, które pozytywnie od-
powiedziały, niekiedy już po raz kolejny, na skierowane do całego środowiska zaproszenie do 
współpracy przy tworzeniu tego unikatowego projektu, jakim jest zamysł cyklicznego wydawania 
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numeru czasopisma naukowego w całości poświęconego kwestiom szeroko rozumianej regulacji 
w sektorze transportu kolejowego, przy swoistym jego otwarciu także na zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem pozostałych sektorów transportu.

Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.

Dr Michał Będkowski-Kozioł
Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mgr Łukasz Gołąb 
Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Magdalena Knapp
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
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Przemysław Ciszak*, Marcin Kraśniewski**

Obiekty	infrastruktury	usługowej	w	teorii	i	praktyce	 
prawa	gospodarczego	publicznego

Spis	treści
I. Wstęp 
II. Operator obiektów infrastruktury usługowej jako nowa kategoria podmiotów poddanych 

regulacji gospodarczej w sektorze kolejowym 
III. Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej jako nowy instrument regulacji gospodarczej 

sektora kolejowego
 1. Założenia prawa unijnego w zakresie udostępniania obiektów infrastruktury usługowej
 2.  Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej jako odpowiedź na potrzeby krajowego rynku 

przewozów
 3. Zakres przedmiotowy dostępu do obiektów infrastruktury usługowej
 4. Odmowa dostępu do obiektów infrastruktury usługowej 
 5.  Ochrona przewoźnika kolejowego jako podmiotu uprawnionego do dostępu do obiektów 

infrastruktury usługowej 
IV. Charakter dostępu do obiektów infrastruktury usługowej jako instrumentu regulacji gospodarczej 

sektora kolejowego 
V. Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych 
VI. Wnioski

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest analizie prawa unijnego i prawa krajowego w zakresie dostępu do obiek-
tów infrastruktury usługowej. Celem artykułu jest wykazanie – po pierwsze, że w przypadku do-
stępu do obiektów infrastruktury usługowej stanowiącego nowy instrument regulacji gospodarczej 
mamy do czynienia z instrumentem tej regulacji, który nakierowany jest na wypracowanie innych 
celów aniżeli zapewnienie konkurencji w sektorze kolejowym. Po drugie – że w przypadku relacji 
pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a operatorem obiektów infrastruktury usługowej nie wystę-
puje unbundling. Po trzecie – że dostęp do obiektów infrastruktury usługowej jest instrumentem 
prawnym chroniącym także operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Po czwarte wreszcie, 
celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej 
w kształtującej się praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych w Polsce. 

 * Radca prawny w Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci; kontakt e-mail: ciszak@pawelczyk.pl.

** Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sekretarz naukowy i członek 
zespołu w Laboratorium Klimatyczno-Energetycznym CARS UW; wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS 
PUBLICUM w Warszawie; kontakt e-mail: mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8552-4182.
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Słowa	kluczowe: obiekty infrastruktury usługowej; infrastruktura usługowa; operator infrastruk-
tury usługowej; przewoźnik kolejowy; unbundling; dostęp stron trzecich do sieci; sądownictwo 
administracyjne.

JEL: K12, K21, K32, K33

I.	Wstęp
Zmienność i złożoność stosunków gospodarczych w sektorach infrastrukturalnych wymusza 

na prawodawcach unijnym i krajowym stosowanie nowych instrumentów regulacji gospodarczej. 
Instrumenty regulacji gospodarczej są pochodną samych celów gospodarczych, jakie powinny 
zostać osiągnięte w danym sektorze infrastrukturalnym. Regulacja gospodarcza realizuje bowiem 
kilka celów gospodarczych w danym sektorze, które nie są możliwe do osiągniecia przy wykorzy-
staniu innych funkcji państwa wobec gospodarki, takich jak policja gospodarcza czy reglamen-
tacja gospodarcza (tak m.in.: Ogus, 1994, s. 1 i n.; Kosiński, 2019, passim; Kraśniewski, 2020, 
s. 9 i n.). Pod tym względem sektor kolejowy nie odbiega od innych sektorów infrastrukturalnych. 
Nie jest bowiem możliwe wskazanie jednego, realizowanego przez regulację gospodarczą celu 
(inaczej: Jarecki, 2019). Błędne jest bowiem przekonanie, że regulacja gospodarcza realizuje 
wyłącznie konkurencję jako cel determinujący jej poszczególne instrumenty prawne (zob. szerzej: 
Kraśniewski, 2020, s. 9–10; Wajda, 2020, s. 9–27).

Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej stanowi nowy instrument regulacji gospodarczej 
w sektorze kolejowym, zmierzający do realizacji celów gospodarczych wykraczających poza samą 
konkurencję. Hipoteza badawcza niniejszego opracowania zakłada, że dostęp do obiektów infra-
struktury usługowej stanowi nowy instrument regulacji gospodarczej, którego celem jest zarówno 
pogłębienie konkurencji w sektorze kolejowym, jak i mająca charakter prospołeczny racjonalizacja 
dostępu do tych obiektów. 

Postawienie powyższej hipotezy badawczej jest wywołane postrzeganiem dostępu do 
obiektów infrastruktury usługowej w praktyce obrotu gospodarczego w sektorze kolejowym 
przez jego uczestników. Na samym wstępie rozważań należy bowiem stwierdzić, że dostęp do 
obiektów jest postrzegany przez samych uprawnionych, a więc na gruncie ustawy o transporcie 
kolejowym (dalej: uotk)1, przewoźników kolejowych jako obowiązek wiążący się z dodatkowym 
kosztem wynikającym z prowadzonej działalności gospodarczej2. Nie jest on zatem postrzegany 
jako instrument pogłębiający stan konkurencji w sektorze kolejowym. Istota dostępu do obiektów 
infrastruktury usługowej, która zostanie szczegółowo zaprezentowana w poniższym tekście, spro-
wadza się do statuowania publicznoprawnego obowiązku nałożonego na podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przewozów kolejowych, która pociąga za sobą 
dodatkowe koszty tej działalności. To zaś pozwala na wysnucie wniosku, że dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej przekłada się na obniżenie konkurencyjności sektora kolejowego, a za-
tem nie pogłębia stanu konkurencji na rynku. Z tych też względów należy zadać pytanie, jakie 
1 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1043, 1378, 1778). Rozwiązania prawne w zakresie dostępu do obiektów infra-
struktury usługowej zostały implementowane do porządku krajowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE 2012 L 343, s. 32).
2 Pogląd przyjęty na samym początku badania wypracowano na podstawie praktyki orzeczniczej, która została przedstawiona w niniejszym opracowaniu. 
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cele są realizowane przez nowy instrument regulacji gospodarczej, jakim jest dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej.

Celem badawczym artykułu jest analiza rozwiązań prawych unijnych i krajowych w zakresie 
dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, która pozwoli na określenie znaczenia i istoty tego 
instrumentu prawnego w sektorze kolejowym. Badania odwołują się zarówno do teoretycznych 
podstaw prawa gospodarczego publicznego, określających m.in. istotę i znaczenie unbundlingu 
i zasady dostępu stron trzecich do sieci jako tradycyjnych instrumentów regulacji gospodarczej 
sektora kolejowego, a także praktycznego funkcjonowania przepisów prawnych unijnych i krajo-
wych w obrocie gospodarczym, w tym zwłaszcza stosowania prawa przez sądy administracyjne 
w Polsce. 

II.	Operator	obiektów	infrastruktury	usługowej	 
jako	nowa	kategoria	podmiotów	poddanych	regulacji	gospodarczej	

w	sektorze	kolejowym
Operator obiektu infrastruktury usługowej jest podmiotem poddanym regulacji gospodarczej 

w sektorze kolejowym, a także przez tę regulację wykreowany. Zidentyfikowana luka w obrocie 
gospodarczym oraz zawodność instrumentów prawa prywatnego w określaniu relacji pomiędzy 
przewoźnikami a operatorami (Ciszak, i Kraśniewski, 2017, s. 161 i n.) uzasadniały wprowadzenie 
publicznoprawnego obowiązku dla przewoźników, który można ogólnie sprowadzić do partycypo-
wania w kosztach utrzymania obiektów infrastruktury usługowej wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej w sektorze kolejowym.

Zgodnie z dyrektywą 2012/34 operatorem infrastruktury usługowej jest każdy podmiot, zarówno 
publiczny, jak i prywatny, odpowiedzialny za zarządzanie co najmniej jednym obiektem infrastruk-
tury usługowej lub świadczący przedsiębiorstwom kolejowym jedną lub więcej usług związanych 
z koleją3. Operatorem jest zatem nie tylko podmiot dysponujący określonym, chociażby jednym 
obiektem infrastruktury kolejowej, ale także podmiot świadczący określone w dyrektywie 2012/344 
usługi na rzecz przedsiębiorstw kolejowych. Ł. Ziarko wskazuje jednocześnie, że operatorami 
mogą być przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury kolejowej, ale również podmioty 
wywodzące się spoza tradycyjnie rozumianego sektora transportu kolejowego (2013, s. 15). 

Pojawienie się operatorów obiektów infrastruktury usługowej w porządku prawnym prowa-
dzi nie tylko do wyodrębnienia nowej kategorii podmiotów działających w sektorze, lecz także 
do przypisania nowej funkcji dotychczasowym podmiotom, zwłaszcza przedsiębiorstwom kolejo-
wym. W zasadzie należy przyjąć, że istotniejsze wydaje się wykreowanie nowej funkcji, albowiem 
w sektorze kolejowym UE co prawda nastąpiło otwarcie rynku na nową działalność gospodarczą, 
nie odnotowano jednak wzrostu liczby jego uczestników – operatorami tymi są co do zasady 
podmioty będące zarządcami infrastruktury kolejowej albo przedsiębiorstwa kolejowe5. Nowa 
funkcja tych ostatnich prowadzi do powstania nowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami kole-
jowymi, co przejawia się w zawieraniu umów o dostęp do infrastruktury usługowej. Tym samym 
prawo UE legitymizuje pobieranie opłat za dostęp do tego rodzaju infrastruktury od wszystkich 

3 Art. 3 pkt 12 dyrektywy 2012/34.
4 Załącznik II.
5 Zgodnie z terminologią prawa unijnego. 
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przedsiębiorstw korzystających z tych obiektów, ograniczając jednocześnie finansowe zaanga-
żowanie przedsiębiorstwa dysponującego fizycznie danym obiektem.

W prawie krajowym operator obiektu infrastruktury usługowej, zgodnie z literalnym rozumie-
niem tego terminu, jest podmiotem wykonującym działalność polegającą na zarządzaniu obiek-
tem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej 
jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do uotk6. Operatorem jest zatem 
każdy podmiot zarówno publiczny, jak i prywatny, który zarządza co najmniej jednym obiektem 
infrastruktury usługowej lub wykonującym co najmniej jedną usługę świadczoną na rzecz prze-
woźnika kolejowego w tych obiektach (podobnie: Jarecki, 2019, s. 74). Operator tym samym nie 
musi jednocześnie zarządzać obiektem i świadczyć określonej usługi w tym obiekcie. Szeroki 
zakres podmiotowy przesądza, że operatorzy nie stanowią homogenicznej kategorii. Podmioty te 
można podzielić opierając się na różnych kryteriach, które wskazują ich zróżnicowany charakter. 
Najistotniejszy wydaje się podział na operatorów publicznych i prywatnych, a także na podstawie 
kryterium rodzaju obiektu. 

Szczególne miejsce w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich zajmuje operator stacji 
pasażerskiej, który w polskim porządku prawnym jest traktowany jako szczególna kategoria ope-
ratorów. Ustawa zakłada bowiem odrębne rozwiązania prawne7 dla tego podmiotu, które wpływają 
na funkcjonowanie kolejowych przewozów pasażerskich. Operatorem stacji pasażerskiej jest wy-
łącznie podmiot zarządzający stacją pasażerską8, co oznacza, że operatorem stacji nie jest pod-
miot wykonujący chociażby jedną z usług na rzecz przewoźnika kolejowego. Odmienność pozycji 
operatorów stacji pasażerskich, a więc operatorów obiektów infrastruktury usługowej w sektorze 
kolejowych przewozów pasażerskich wynika z przedmiotu, którym zarządzają, tj. stacją pasa-
żerską, stanowiącą główny, choć nie jedyny, obiekt infrastruktury usługowej z punktu widzenia 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, a także 
sposobu w jakim zarządzany obiekt jest wykorzystywany.

Odmienność pozycji operatora obiektu infrastruktury usługowej, jakim jest operator stacji pa-
sażerskiej, wpływa na relacje pomiędzy podmiotami poddanymi regulacji gospodarczej w sektorze 
kolejowym. Prawo wprowadza bowiem wyraźne wyróżnienie pozycji operatorów stacji pasażerskich, 
którzy zarządzają obiektami mającymi szczególne znaczenie dla pasażerów kolei. Korzystanie ze 
stacji przez pasażera jest jednoznaczne z korzystaniem z tejże przez przewoźników kolejowych, 
którzy ponoszą koszty z tym związane. W tym wypadku regulacja daje nie jako pierwszeństwo 
ochronie publicznych dóbr gospodarczych w sektorze kolejowym kosztem partykularnych inte-
resów poszczególnych przewoźników kolejowych, umożliwiając obciążanie ich kosztami z tytułu 
korzystania z obiektu stanowiącymi dodatkowy ciężar ekonomiczny. Wola przewoźnika kolejowego 
została zatem ograniczona przez regulację gospodarczą – przyjęto, że decydujące znaczenie mają 
potrzeby pasażerów. Pozycja operatora stacji pasażerskiej wskazuje jednocześnie na atypowość 
stosunków gospodarczych w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich.

6 Art. 4 pkt 52 uotk.
7 Rozdz. 6b uotk.
8 Art. 4 pkt 54 uotk.



1111 Przemysław Ciszak, Marcin Kraśniewski           Obiekty infrastruktury usługowej w teorii i praktyce prawa…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 8(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.9.1

III.	Udostępnianie	obiektów	infrastruktury	usługowej	 
jako	nowy	instrument	regulacji	gospodarczej	sektora	kolejowego

1.	Założenia	prawa	unijnego	w	zakresie	udostępniania	obiektów	infrastruktury	usługowej

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednolitego obszaru kolejowego wymagało 
zwrócenia większej uwagi na kwestie usług związanych z koleją, które powinny być dostępne dla 
wszystkich uczestników rynku (Laisi, 2012, s. 14). W wielu państwach członkowskich obiekty in-
frastruktury kolejowej znajdują się we władaniu przedsiębiorstw kolejowych, albowiem tradycyjnie 
postrzegano je jako nierozłącznie związane z działalnością przewozową (Jarecki, 2019, s. 75). 

Dyrektywa 2012/34 wprowadziła pojęcie „obiekt infrastruktury usługowej”9, przez co dokonała 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tego typu obiektami a infrastrukturą kolejową10. M. Będkowski-
Kozioł i Ł. Gołąb wskazują, że korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej jest krytycznym 
elementem organizacji procesu przewozowego (2017, s. 151). S.A. Jarecki słusznie natomiast 
podnosi, że dla wykonywania przewozów kolejowych jest wymagane „nie tylko korzystanie z li-
niowej infrastruktury kolejowej (torów), ale także z wielu obiektów infrastruktury punktowej i usług 
w nich świadczonych, takich jak stacje pasażerskie” (2019, s. 63). 

Prawo UE nałożyło na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia dostępu sprawiedli-
wego, niedyskryminacyjnego i na przejrzystych warunkach11. Obiekty infrastruktury usługowej są 
udostępniane na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot12. Jak słusznie 
wskazuje S.A. Jarecki, wnioskodawcą w tej sprawie może być nie tylko przedsiębiorstwo kolejowe, 
a zatem nie tylko podmioty uprawnione do wykonywania przewozów kolejowych (2019, s. 84). 
Zgodnie z prawem unijnym wniosek mogą złożyć przedsiębiorstwa kolejowe, a także inne podmioty 
zainteresowane uzyskaniem dostępu ze względu na świadczenie usług publicznych lub ze wzglę-
dów handlowych (względy komercyjne, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą)13. 
Wnioskodawcy wskazują w swoich wnioskach obiekt infrastruktury usługowej lub usługę związaną 
z koleją, których dotyczy wniosek o dostęp. 

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej nie mogą uzależniać dostępu do obiektu lub 
świadczenia usług związanych z koleją od obowiązkowego zakupu innych usług niezwiązanych 
z usługą14, której dotyczy wniosek15. Tym samym prawo unijne przesądza jednoznacznie o do-
browolności korzystania z usług świadczonych w obiektach. Przedsiębiorstwo kolejowe bądź inny 
zainteresowany podmiot ma prawo zorganizować dane usługi w ramach własnych zasobów finan-
sowych, organizacyjnych i kadrowych, w tym na terenie obiektu infrastruktury usługowej (in house).

 9 Obiekt infrastruktury usługowej oznacza instalację, w tym grunt, budynek i sprzęt, które zostały specjalnie przygotowane, w całości lub w części, aby 
umożliwić świadczenie jednej lub większej liczby usług, o których mowa w załączniku II pkt 2–4 dyrektywy 2012/34.
10 Pierwsza analiza tego zjawiska w polskim porządku prawnym została dokonana przez P. Ciszaka i M. Kraśniewskiego (2017, s. 161–178).
11 Art. 10 ust. 2 dyrektywy 2012/34.
12 Art. 8 ust. 1 rozporządzenie wyk. 2017/2177.
13 Art. 3 pkt 19 dyrektywy 2012/34. 
14 W prawie unijnym oprócz usług o minimalnym zakresie, które są udostępniane przez operatorów obiektów, wyróżnia się również usługi pomocnicze 
i usługi dodatkowe. Szczegółowy wykaz tych usług zawarto w załączniku II do dyrektywy 2012/34 (pkt. 2 i 3).
15 Art. 8 ust. 2 rozporządzenie wyk. 2017/2177.
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2.	Dostęp	do	obiektów	infrastruktury	usługowej	jako	odpowiedź	na	potrzeby	 
krajowego	rynku	przewozów

Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej wprowadzony w wyniku implementacji prawa 
unijnego do krajowego porządku prawnego stanowi odpowiedź na potrzeby sygnalizowane, na 
gruncie dzisiejszych przepisów uotk, przez samych operatorów obiektów infrastruktury usługowej, 
a zwłaszcza operatorów stacji pasażerskiej16. Operatorzy zwracali bowiem uwagę na koniecz-
ność obciążenia przewoźników kolejowych kosztami związanymi z eksploatacją przez nich takich 
obiektów, jak stacje pasażerskie czy terminale towarowe. Brak przepisów prawnych określających 
zasady dostępu do obiektów infrastruktury usługowej przekładał się natomiast na sam stan tych 
obiektów, których utrzymanie finansowe spoczywało wyłącznie na operatorach. Warto w tym miej-
scu także podnieść, że operator obiektu infrastruktury usługowej nie otrzymywał rekompensaty 
z tego tytułu, na warunkach zbliżonych do tych, jakie występują w przypadku utrzymania infrastruk-
tury kolejowej. Z tego też względu brak prawnie określonego dostępu do obiektów infrastruktury 
usługowej, a w zasadzie sprzężonego z nim obowiązku ponoszenia opłat za ten dostęp, może 
stanowić barierę finansową dla operatorów obiektów infrastruktury usługowej, a zwłaszcza stacji 
pasażerskiej, co w konsekwencji wpłynie na efektywność i atrakcyjność usług oferowanych przez 
transport kolejowy pasażerom (Ciszak i Kraśniewski, 2017, s. 172–173). 

Podobne przekonanie wyrażał także regulator sektora kolejowego, jakim jest Prezes UTK. 
Organ przyjął, że „w celu faktycznego zwiększenia efektywności, dostępności oraz atrakcyjności 
usług transportu kolejowego oraz utrzymania odpowiednich standardów czystości i porządku na 
stacjach pasażerskich, konieczne jest zapewnienie operatorom stacji finansowania działań mają-
cych na celu zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego we wskazanym powyżej zakresie”17. 

Obowiązek udostępnienia obiektu infrastruktury usługowej należy wyprowadzić z art. 36a 
ust. 1 uotk oraz art. 36f ust. 4 uotk, które nakładają na operatora obiektu infrastruktury usługowej 
obowiązek udostępnienia obiektu, polegający na umożliwieniu przewoźnikowi kolejowemu dostępu 
oraz świadczenie określonych usług na zasadach niedyskryminacji i równego traktowania (Góra 
i Bartochowska-Jaśniewska, 2017, s. 26). Przy czym, zgodnie z art. 36c ust. 1 uotk, przewoźnik 
kolejowy nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych w obiekcie po zawarciu z operato-
rem umowy określającej w szczególności prawa i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego 
związane ze świadczonymi usługami. Umowa zawierana jest na wniosek przewoźnika kolejo-
wego, zainteresowanego udostępnianiem obiektu infrastruktury usługowej, a zatem umożliwie-
niem przewoźnikowi kolejowemu dostępu do obiektu. Generalną zasadą jest więc wnioskowanie 
o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, co stanowi podstawę zawarcia umowy pomiędzy 
operatorem a przewoźnikiem kolejowym. Podkreślić należy, na co zwraca uwagę ustawodawca 
w art. 36a ust. 1 uotk, iż udostępnienie obiektu przez operatora infrastruktury usługowej polega 
na umożliwieniu dostępu przewoźnikowi kolejowemu do określonych elementów infrastruktury 
usługowej oraz korzystania z usług. Tym samym, istotnym elementem umowy pomiędzy prze-
woźnikiem a operatorem obiektu infrastruktury usługowej jest samo umożliwienie korzystania 
z obiektu i świadczonych w nim usług, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku stacji 

16 Na ten temat zob. więcej P. Ciszak, M. Kraśniewski (2017, s. 172 i n.). 
17 Pismo Prezesa UTK do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.10.2017 r., DRRK-WR.78.13.2017.2.ER, niepublikowane. 
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pasażerskich. Nie jest bowiem istotne z punktu widzenia obowiązków stron umowy o udostępnie-
nie obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej czy pasażerowie korzystający z usług 
danego przewoźnika kolejowego rzeczywiście korzystają ze stacji pasażerskiej i świadczonych 
w jej ramach usług. Istotny jest fakt udostępnienia danej stacji kolejowej przewoźnikowi, czyli za-
pewnienie możliwości korzystania z niej przez pasażerów.

Obowiązek operatora obiektu infrastruktury usługowej jest bowiem zespolony z prawem 
przewoźnika kolejowego, a w przypadku stacji pasażerskiej – prawem pasażera. Jednocześnie 
po stronie przewoźnika kolejowego powstaje obowiązek korzystania z obiektu zgodnie z jego 
regulaminem18, a także obowiązek uiszczania opłat za dostęp19. 

3.	Zakres	przedmiotowy	dostępu	do	obiektów	infrastruktury	usługowej

Zakres przedmiotowy dostępu do infrastruktury usługowej jest wyznaczony przez wskazanie 
obiektów należących do tej infrastruktury oraz usług w nich świadczonych w ustawowym katalo-
gu20. Dla wykonywania działalności gospodarczej w sektorze kolejowych przewozów pasażer-
skich kluczowe jest bowiem świadczenie usług, które przekładają się na jakość kolejowych usług 
przewozowych. Z tego względu operator obiektu jest zobowiązany do udostępnienia obiektu oraz 
świadczenia w nim usług. 

Na szczególną uwagę zasługuje udostępnianie stacji pasażerskiej. Funkcje jakie ona pełni są 
złożone, albowiem jest ona obiektem obsługi zarówno przewoźników, jak i pasażerów, co znajduje 
swój wyraz w ustawowym określeniu zakresu jej udostępnienia pasażerom. W przypadku stacji 
pasażerskiej ustawodawca w art. 36j uotk dookreśla bowiem obowiązek operatora, który z jed-
nej strony polega na umożliwieniu korzystania ze stacji pasażerskiej przez podróżnych, z drugiej 
zaś – na udostępnieniu przewoźnikom kolejowym powierzchni służącej do obsługi podróżnych, 
w tym powierzchni przed kasami, poczekalni, powierzchni stanowiącej dostęp do peronów z drogi 
publicznej lub dworca kolejowego, a także powierzchni służącej do umieszczenia dodatkowych 
informacji dla pasażerów21. Przyjęty podział czynności w ramach udostępniania stacji pasażerskiej 
na te dotyczące pasażera oraz te odnoszące się do przewoźnika wynika z określonej w art. 36k 
ust. 1 uotk zasady, że stacje pasażerskie są udostępniane podróżnym nieodpłatnie, w odniesieniu 
do przewoźników kolejowych udostępnianie odbywa się zaś na zasadach określonych w rozdzia-
le 6a uotk, czyli m.in. na zasadzie odpłatności. W kwalifikacji obiektów infrastruktury kolejowej 
kluczową funkcją jest zatem obsługa przewoźnika kolejowego/pasażera w związku z podróżą 
kolejowym transportem pasażerskim. 

Zakres elementów stacji pasażerskiej nie jest jednak stały i nie stanowi zamkniętego katalo-
gu. Wymienione elementy stacji pasażerskiej stanowią bowiem cześć stacji, które zostały uznane 
przez ustawodawcę krajowego za najważniejsze z punktu widzenia niezakłóconego funkcjono-
wania kolejowych przewozów pasażerskich. Jednocześnie oznacza to, że obowiązek operatora 
dotyczy zapewnienia dostępu do wszystkich elementów stacji pasażerskiej tak przewoźnikom 
kolejowym, jak i pasażerom. Oznacza to, że zadania w tym zakresie, jakie wykonują operatorzy 

18 Regulamin zgodnie z art. 36f ust. 1 uotk określa operator. 
19 Wysokość opłat zgodnie z art. 36e ust. 1 uotk określa operator. 
20 Załącznik nr II do uotk. 
21 Art. 36j ust. 1 pkt 2 uotk. 



1414 Przemysław Ciszak, Marcin Kraśniewski           Obiekty infrastruktury usługowej w teorii i praktyce prawa…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 8(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.9.1

obiektów infrastruktury usługowej, mają charakter zadań publicznych. Dlatego też stosuje się 
tu konstrukcje zbliżoną do tej, jaka jest przewidziana w sektorze pocztowym, gdzie operatorom 
pocztowym świadczącym usługi powszechne gwarantuje się dostęp do wskazanych elementów 
sieci pocztowej – ich zaś operator jest zobowiązany do udostępnienia (zob. Kraśniewski, 2016, 
s. 145–146). Podobną wykładnię – celowościową – należy stosować także do innych obiektów 
wykorzystywanych w sektorze kolejowym.

Przedstawiony powyżej zakres przedmiotowy nie jest jednak wyłącznym zakresem dostępu 
do obiektów infrastruktury usługowej. Przewoźnicy kolejowi mają bowiem zagwarantowany także 
dostęp w szerszym zakresie, tj. do usług dodatkowych i pomocniczych22, przy czym usługi do-
datkowe nie muszą być świadczone przez operatora obiektu infrastruktury usługowej w danym 
obiekcie. Usługi dodatkowe i pomocnicze mają bowiem charakter komercyjny i nie podlegają 
ograniczeniom w zakresie kształtowania opłaty za korzystanie z tych usług. Jeśli jednak operator 
obiektu infrastruktury usługowej świadczy takie usługi, to świadczy je na równych i niedyskrymi-
nujących zasadach23.

Można zatem przyjąć, że przewoźnikom kolejowym zagwarantowany jest minimalny dostęp 
do obiektów infrastruktury usługowej, który obejmuje usługi podstawowe świadczone w obiekcie, 
mające po części charakter zadań publicznych, w szczególności w przypadku stacji pasażerskiej 
bądź dostęp do nich jest wyrazem racjonalizacji wykorzystania majątku kolejowego. Pozostałe 
usługi mają charakter stricte komercyjny i jako takie nie są gwarantowane przez prawo, co ozna-
cza, że o ich świadczeniu decydują wyłącznie operatorzy obiektów.

4.	Odmowa	dostępu	do	obiektów	infrastruktury	usługowej

Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej nie ma charakteru bezwzględnego z wyjątkiem 
dostępu do stacji pasażerskiej. W przypadku stacji pasażerskiej operator nie ma możliwości odmowy 
dostępu pasażerom, co oznacza, że nie jest możliwe odmówienie udostępnienia obiektu przewoźni-
kowi kolejowemu, który w tym przypadku jest zobowiązany do zawarcia umowy na rzecz pasażerów. 

Operator może odmówić dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, jeśli wykaże że: prze-
woźnik może wykonać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych ekonomicznie warunkach, 
korzystając z innego udostępnianego obiektu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje 
operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu, lub pozytywne roz-
patrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez operatora nakładów, które są 
konieczne dla uwzględnia wszystkich złożonych wniosków, lub ze względu na brak wystarczają-
cej zdolności przepustowej pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby temu operatorowi 
realizację uzasadnionych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z umów 
zawartych uprzednio z innymi przewoźnikami kolejowymi24. 

Sformułowane przesłanki mają charakter ogólny, a zatem odnoszą się także do stacji pasa-
żerskiej. Jednak przepis art. 36j ust. 1 pkt uotk wyłącza możliwość blokowania dostępu, a sama 
stacja nie ma ograniczonej przepustowości, która uniemożliwiałby dostęp pasażerom (zob. Ciszak 
i Kraśniewski, 2017, s. 173). 

22 Katalog tych usług został określony w ust. 3 pkt 1 i 2 Załącznika II do uotk.
23 Art. 36a ust. 6 uotk.
24 Art. 36b ust. 4 uotk. 
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5.	Ochrona	przewoźnika	kolejowego	jako	podmiotu	uprawnionego	do	dostępu	
do	obiektów	infrastruktury	usługowej

Realizacja dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, podobnie jak w przypadku dostę-
pu do infrastruktury kolejowej, wymaga instrumentów prawnych, które gwarantowałby jej urze-
czywistnienie i eliminowałby zagrożenia dla podmiotów uprawnionych. Należy do nich zaliczyć 
w szczególności: 
1) możliwość udostępniania obiektów infrastruktury usługowej na zasadach udostępniania infra-

struktury kolejowej (możliwe jest zawarcie pomiędzy przewoźnikiem a zarządcą infrastruktury 
kolejowej, który jest jednocześnie operatorem obiektów jednej umowy dostępowej25);

2) obowiązek zawarcia umowy o udostępnienie obiektu infrastruktury usługowej przez jego 
operatora;

3) obowiązek zawarcia umowy o udostępnienie stacji pasażerskiej przez przewoźnika kolejo-
wego, w przypadku jej udostępnienia pasażerom;

4) obowiązek sporządzania przez operatora statutu obiektu określającego czy obiekt przezna-
czony jest do udostępnienia oraz regulaminu dostępu do obiektu, a także prowadzenia przez 
Prezesa UTK rejestru obiektów infrastruktury usługowej (funkcja informacyjna);

5) obowiązki w zakresie racjonalizacji dostępu do obiektów infrastruktury usługowej oraz ich 
wykorzystania (m.in. transfer obiektów, procedura koordynacji wniosków i wskazywania re-
alnej alternatywy, określanie sposobu wnioskowania o dostęp);

6) ingerencja w kwestie sporne pomiędzy operatorem a przewoźnikiem kolejowym, stanowiąca 
instytucjonalne wsparcie dla dostępu do obiektów infrastruktury usługowej (Prezes UTK roz-
strzyga spory stron m.in. w przypadku odmowy dostępu do obiektu z naruszeniem prawa).

IV.	Charakter	dostępu	do	obiektów	infrastruktury	usługowej	
jako	instrumentu	regulacji	gospodarczej	sektora	kolejowego

Dostęp do infrastruktury usługowej stanowi nowy instrument regulacji gospodarczej sektora 
kolejowego, który opiera się na znanych prawu unijnemu i krajowemu rozwiązaniach prawnych 
liberalizujących sektory infrastrukturalne. Skala i charakter prowadzonej działalności gospodarczej 
w sektorze kolejowym wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań, które uzupełniają tradycyjne 
instrumenty regulacji gospodarczej, takie jak unbundling oraz zasadę dostępu stron trzecich. 

W nauce prawa gospodarczego publicznego znaleźć można pogląd, że w relacjach pomiędzy 
przewoźnikiem kolejowym a operatorami obiektów infrastruktury usługowej występuje unbundling 
(Jarecki, 2019, s. 77). Pogląd S.A. Jareckiego prowadzi zatem do wniosku, że unbundling zostaje 
niejako rozszerzony o nowe urządzenia wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej 
w sektorach infrastrukturalnych. Samo pojawianie się nowych urządzeń kluczowych w sektorach 
infrastrukturalnych nie budzi większych wątpliwości, albowiem ich pojawianie się wynika z po-
stępu technicznego i technologicznego. Wątpliwości budzi natomiast określanie relacji pomiędzy 
przewoźnikami i operatorami obiektów jako unbundling, ponieważ rodzi to zasadnicze pytanie, 
czy obiekty infrastruktury usługowej stanowią urządzenia kluczowe w sektorze kolejowym, co do 
których stosuje się teoretyczny instrument regulacji gospodarczej, jakim jest unbundling. 

25 Umowa ta jednak musi zawierać wszystkie postanowienia wymagane tymi umowami. 
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Należy podnieść, że uzyskanie dostępu do infrastruktury usługowej nie jest niezbędne dla 
prowadzenia działalności przewozowej w sektorze kolejowym. Rozwój technologiczny wprowa-
dza bowiem alternatywne rozwiązania korzystania z usług przez pasażerów bądź nadawców ła-
dunków do tych, które są świadczone w obiektach infrastruktury usługowej. Przykładowo można 
wskazać na możliwość zakupu biletów kolejowych przez pasażerów drogą elektroniczną przez 
stronę internetową, aplikację mobilną, biletomat na pokładzie pociągu. 

W świadczeniu kolejowych przewozów pasażerskich obiekty infrastruktury usługowej są eks-
plorowane w coraz mniejszym zakresie przez pasażerów, albowiem korzystają oni z tej infrastruk-
tury na krótko przed i na krótko po korzystaniu z samej usługi przewozowej, tj. przed wejściem na 
pokład pociągu i jego opuszczeniem. Z tego też względu nie są niezbędne dla korzystania z ko-
lejowych usług pasażerskich, a na plan pierwszy wysuwają się problemy związane z integracją 
transportu kolejowego z innymi środkami transportu26. Część obiektów, a w szczególności stacje 
pasażerskie, powinny być wpisywane w kategorie całego transportu jako ciągi komunikacyjne 
uwzględniające wszystkie zintegrowane środki transportu (Antonowicz, Chrzanowski, Molęda 
i Moś, 2017, s. 335). Należy zatem, z jednej strony postrzegać dostęp do infrastruktury usługowej 
jako mechanizm przyczyniający się do zwiększania integracji tych obiektów z innymi rodzajami, 
z drugiej zaś – jako mechanizm pozwalający na poprawę jakości samych obiektów przekładającą 
się na wzrost zainteresowania społeczeństwa możliwością podróżowania koleją

Dlatego dostęp do obiektów infrastruktury usługowej nie powinien być taktowany jako nie-
zbędny element dla realizacji usług przewozowych, a to prowadzi do kolejnego wniosku, że błęd-
ne jest określanie relacji w tej płaszczyźnie jako unbundling. Oczywiście nie odmawia się samej 
infrastrukturze usługowej cech charakterystycznych dla urządzeń kluczowych. M. Krzykowski 
słusznie wskazuje, że katalog takich urządzeń ma charakter otwarty a „za urządzenia kluczowe 
można uznać wszelkie rzeczy, miejsca i prawa, które są niezbędne do prowadzenia określonej 
działalności, a ich budowa lub organizacja byłaby zbyt kosztowna dla konkurentów” (2013, s. 99). 
O ile budowa lub organizacja obiektów infrastruktury usługowej byłaby zbyt kosztowna dla kon-
kurentów, i w zasadzie z technicznych, budowalnych i finansowych względów niemożliwa, o tyle 
brak jest obiektom tej infrastruktury cech niezbędności w prowadzonej działalności przewozowej. 

Na brak niezbędność jako cechy obiektów infrastruktury usługowej wskazuje także samo 
prawo unijne. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z literalnym brzmieniem definicji obiektu 
infrastruktury usługowej jest on instalacją, w tym gruntem, budynkiem i sprzętem, które zostały 
specjalnie przygotowane, w całości lub w części, aby umożliwić świadczenie jednej lub większej 
liczby usług, o których mowa w załączniku II pkt 2–4 do dyrektywy 2012/3427. A zatem przepis 
unijny nie wskazuje na niezbędność tych urządzeń, ale na stworzenie warunków ułatwiających 
świadczenie usług przewozowych z wykorzystaniem kolei. 

Z listy obiektów stanowiących obiekty infrastruktury usługowej szczególne znaczenie dla 
bezpośredniego świadczenia usług przewozowych mają stacje pasażerskie, a więc miejsce 
bezpośrednio związane z m.in. sprzedażą biletów, oczekiwaniem na przyjazd/odjazd pociągu, 
dojście do peronu (Ciszak i Kraśniewski, 2017, s. 164–167). Stacja pasażerska nie służy jednak 

26 Na znaczenie obiektów infrastruktury usługowej wskazują przedsiębiorstwa kolejowe niewywodzące się z zasiedziałego przedsiębiorstwa kolejowego 
(na ten temat zob. m.in.: Kraśniewski, Modzelewski i Pytkowski, 2018, s. 139–148).
27 Art. 3 pkt 11 dyrektywy 2012/34.
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obsłudze tylko pasażerów, ale przede wszystkim przewoźników kolejowych (Ciszak i Kraśniewski, 
2017, s. 168–169). Jest ona obiektem pozwalający na transfer pasażerów zarówno spoza stacji 
do pociągu (i odwrotnie), a także między pociągami, w tym pociągami różnych przewoźników. 
Stacja pasażerska umożliwia dojście do peronu, ale także skorzystanie z urządzeń informacyjnych 
(np. oznakowania, zapowiedzi przyjazdu pociągu) i punktów informacji o innym transporcie zbioro-
wym (np. miejskim), lokalizacji automatów biletowych i doładowania inteligentnych kart transportu 
publicznego (OV-chipkaart), a także odpoczynek personelowi pokładowemu oraz sprzątającemu 
pojazdy kolejowe (Netherlands Authority for Consumers and Markets, 2018, s. 9 i n.). Zakres usług 
realizowanych na stacji pasażerskiej nie jest jednak wystarczający dla uznania jej za urządzenie 
niezbędne do prowadzenia działalności przewozowej w sektorze kolejowym. Usługi te mogą zo-
stać bowiem zastąpione innymi usługami (np. świadczonymi internetowo). Mają one znaczenie 
nie niezbędne, ale wysokie dla jakości świadczonych usług przewozowych.

Warto także zwrócić uwagę, że w przypadku stacji pasażerskich operator nie ma faktycznej 
możliwości blokowania dostępu do nich pasażerom, w taki sposób, aby faworyzować któregoś 
z przewoźników, zwłaszcza tych, z którymi jest w jakikolwiek sposób powiązany. W tym wypadku 
operator jest pozbawiony możliwości blokowania pasażerom dostępu do określonego przewoź-
nika, a więc rozporządzania obiektem, którym zarządza. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytu-
ację, w której pasażerowie korzystający z usług przewoźnika kolejowego, który zawarł umowę 
o wykorzystanie infrastruktury kolejowej z zarządcą infrastruktury kolejowej i wykonuje przewozy 
na danej trasie, nie mają możliwości skorzystania ze stacji pasażerskiej tylko dlatego, że dany 
przewoźnik kolejowy nie zawarł umowy z operatorem danej stacji (Ciszak i Kraśniewski, 2017, 
s. 174). Znaczenie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej w sektorze kolejowym jest zatem 
szczególne. Szczególność ta sprowadza się do tego, że dostęp ten chroni nie tylko przewoźników 
kolejowych, co jest wyraźnie wskazywane w prawie unijnym, ale – a w zasadzie przede wszystkim 
– operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Tym samym przez wprowadzenie instrumentów 
regulacji gospodarczej w zakresie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej możliwe jest 
„ułożenie” relacji gospodarczych pomiędzy podmiotami w taki sposób, aby możliwa była ochrona 
zróżnicowanych interesów i praw, a nie jedynie ochrona przewoźników kolejowych jako podmio-
tów wykorzystujących infrastrukturę do prowadzenia działalności gospodarczej. Unbundling jest 
natomiast instrumenty chroniącym podmioty wykorzystujące niezbędną infrastrukturę do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, a nie podmiotów nią zarządzających.

O ile wskazane powyżej znaczenie stacji pasażerskich jest wysokie, ale nie niezbędne dla 
wykonywania działalności gospodarczej, o tyle trudno nadać takie znaczenie pozostałym obiek-
tom. Przykładowo można wskazać na zaplecze utrzymania technicznego taboru kolejowego, któ-
re zdaniem KE stanowi obiekt, w którym są wykonywane czynności polegające na czyszczeniu 
pojazdów kolejowych, opróżnianie toalet, zaopatrywanie taboru w wodę, niezbędne inspekcje 
przed wprowadzeniem pociągu w trasę oraz drobne naprawy niewymagające wyłączenia po-
jazdu z eksplantacji28. Z powyższego wynika, że czynności w obiektach infrastruktury usługowej 
wpływają na jakość usług, a tym samym nie są niezbędne dla ich wykonywania – prowadzą do 
poprawy jakości świadczenia kolejowych usług przewozowych. 

28 Dec. KE z 23.8.2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.42525 (2017/N), pkt 2.
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Przyjmuje się zatem stanowisko, że obiekty infrastruktury usługowej nie są kluczowymi 
urządzeniami sektora kolejowych przewozów pasażerskich. Stanowią one swego rodzaju spoiwo 
z innymi obiektami, nie tylko kolejowymi, ale szeroko rozumianymi obiektami przeznaczenia pub-
licznego, poprawiającymi jakość usług kolejowych. Z tego też względu należy postrzegać dostęp 
do infrastruktury usługowej jako instrument prawny poprawiający jakość usług przewozowych, 
a nie jako instrument prawny eliminujący zbędne i nieekonomiczne dublowanie infrastruktury nie-
zbędnej dla prowadzenia działalności przewozowej. Jednocześnie postrzega się ten mechanizm 
jako sposób rozkładania kosztów utrzymania obiektów usługowych oraz pozyskiwania środków 
finansowych na poprawę ich jakości.

V.	Udostępnianie	obiektów	infrastruktury	usługowej	 
w	praktyce	orzeczniczej	sądów	administracyjnych

Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej jest jedną ze spornych kwestii w praktyce 
obrotu gospodarczego w sektorze kolejowym, którego wyrazem są liczne postępowania administra-
cyjne w tym zakresie. Na przestrzeni lat 2019–2020 dostęp do obiektów infrastruktury kolejowej, 
a dokładniej dostęp do stacji pasażerskiej, stał się głównym przedmiotem rozstrzygnięć sądowych 
w zakresie regulacji gospodarczej sektora kolejowego29. Orzecznictwo administracyjnoprawne 
przesądza o charakterze dostępu do obiektów, także o kształcie zasad udostępniania obiektów, 
które są kwestionowane w praktyce obrotu gospodarczego przez przewoźników kolejowych. Linię 
orzeczniczą, jaka zarysowała się na gruncie wyroków NSA oraz WSA w Warszawie należy ocenić 
pozytywnie, albowiem potwierdza ona celowość wprowadzonych przepisów prawnych w zakresie 
dostępu do obiektów infrastruktury usługowej. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że udostępnienie na gruncie uotk 
należy rozumieć jako faktyczny sposób skorzystania z danego obiektu przez inne podmioty niż 
władający tym obiektem30. Takie udostępnienie występuje w przypadku stacji pasażerskiej, kiedy 
pasażerowie poszczególnych przewoźników kolejowych korzystają z danej stacji pasażerskiej bez 
wiedzy przewoźnika. Zdaniem Sądu „jeżeli przewoźnik kolejowy zatrzymuje się na danej stacji 
kolejowej w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerom, a nadto prowadzi na stacjach 
sprzedaż biletów, to przyjąć należy, że korzysta z niej poprzez czynności podjęte przez swoich 
podróżnych. Korzystanie z infrastruktury stacji pasażerskiej przez przewoźnika sprowadza się za-
tem do korzystania przez jego pasażerów z powierzchni wchodzącej w skład obiektu infrastruktury 
usługowej – stacji pasażerskiej, takich jak np. poczekalnia”31. W innym wyroku WSA w Warszawie 
wskazuje: „Przy czym, korzystanie ze stacji pasażerskich jest dla podróżujących nieodpłatne. […] 
Jednakże powyższe nie oznacza, że przewoźnik kolejowy jest zwolniony z obowiązku ponoszenia 
opłat za korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej, jaką jest stacja pasażerska”32.

WSA w Warszawie potwierdza także, że obowiązek zawarcia umowy o udostępnienie stacji 
pasażerskiej ciąży na wszystkich przewoźnikach kolejowych, których pasażerowie korzystają 

29 Wyr. WSA w Warszawie z 21.9.2020 r., sygn. VI SA/Wa 2286/19; wyr. WSA w Warszawie z 17.7.2020 r., sygn. VI SA/Wa 2247/19; wyr. WSA w Warszawie 
z 29.5.2020 r. sygn. VI SA/Wa 2271/19; wyr. WSA w Warszawie z 22.4.2020 r. sygn. VII SA/Wa 346/2; wyr. WSA w Warszawie z 13.3.2020 r. sygn. VI 
SA/Wa 2271/19; wyr. WSA w Warszawie z 28.8.2020 r., VI SA/Wa 2322/19; wyr. NSA z 13.3.2020 r., sygn. II FSK 2187/18. 
30 Tak m.in.: wyr. NSA z 13.3.2020 r., sygn. II FSK 2187/18. 
31 Wyr. WSA w Warszawie z 17.7.2020 r. 
32 Wyr. WSA w Warszawie z 29.5.2020 r. sygn. VI SA/Wa 2271/19, LEGALIS: 2354403. 
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z tego obiektu. Tym samym nie dochodzi do dyskryminacji przewoźników kolejowych, która była 
podnoszona przez stronę skarżącą33. Zdaniem Sądu obowiązek zawarcia umowy o udostępnienie 
stacji pasażerskiej nie prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych – 
wszystkie są bowiem zobowiązane do umownego korzystania ze stacji, a to sprawia, że reguły 
gry rynkowej nie są zróżnicowane. Naruszeniem tych reguł jest natomiast bezumowne korzystanie 
z obiektów przez przewoźników kolejowych. 

Warto także nadmienić, że WSA w Warszawie dokonał zawężającej interpretacji przepisów 
dotyczących udostępniania stacji pasażerskiej. Co prawda poczynione uwagi odnosiły się do stanu 
sprzed nowelizacji uotk34, ale mają znacznie uniwersalne. Sąd stwierdził bowiem, że obowiązek 
zawarcia umowy dotyczy takiego zakresu udostępnienia, jaki jest niezbędny dla pasażerów do 
korzystania w związku z podróżą. Nie ma zatem uzasadnienia dla rozszerzania tego typu obo-
wiązku w oparciu o funkcje poszczególnych obiektów infrastruktury usługowej. 

W wyroku WSA w Warszawie z 29 maja 2020 r. wskazano, że korzystanie przez pasażera 
ze stacji pasażerskiej wymaga faktycznego załatwiania spraw związanych z podróżą. Należy 
zatem przyjąć, że obsługa pasażerów dokonuje się wyłącznie, gdy pasażer korzysta fizycznie ze 
stacji pasażerskiej. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik kolejowy, zapewniając np. możliwość 
zakupu biletu kolejowego przez portal internetowy bądź biletomat na pokładzie pociągu, tworzy 
pasażerowi kompleksową alternatywę dla usług świadczonych przez operatora stacji pasażerskiej. 
W dalszym ciągu pasażer fizycznie korzysta ze stacji, np. z powierzchni stanowiącej dostęp do 
peronów czy stojaków rowerowych. Przewoźnik kolejowy ponosi zatem ciężar w postaci opłaty 
dworcowej za ten właśnie dostęp, który wynika z realizacji przez operatora stacji usług mających 
charakter zadań publicznych.

Problematyka dostępu do stacji pasażerskiej wiąże się jednocześnie z samą opłatą dworco-
wą za ten dostęp. W przytoczonych powyżej wyrokach, WSA w Warszawie odniósł się do podno-
szonych przez stronę skarżącą35 zarzutów co do prawidłowości regulaminu stacji pasażerskiej, 
zawierającego cennik za dostęp. Zdaniem Sądu, brak udziału przewoźnika kolejowego w procesie 
ustalania cen za dostęp36 nie oznacza jednak naruszenia jego prawa i narzucenia w sposób arbi-
tralny cen za dostęp do stacji pasażerskiej. Przewoźnik kolejowy na gruncie uotk nie ma legitymacji 
do udziału w tym procesie, pomimo że cennik dotyczy jego sytuacji prawnej i ekonomicznej37. Nie 
oznacza to jednak narzucania cennika przez operatora, z uwagi na gwarancje ochrony interesów 
przewoźników kolejowych przewidziane w uotk. W ocenie Sądu chybione są argumenty strony 
skarżącej z uwagi na przewidziane przez uotk następujące instrumenty ochrony:
– wysokość opłaty za dostęp do stacji pasażerskiej nie jest ustalana arbitralnie, ponieważ na 

mocy publicznoprawnych przepisów prawa gospodarczego ograniczona jest swoboda ope-
ratora w określaniu wysokości opłaty (opłata nie może przekraczać kosztów udostępniania 
obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk określony jako stopa 

33 Por. wyr. TSUE (ósma izba) z 10.7.2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2019:586.2. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. 
UE 2012 L 343/32, ze zm.).
34 Przepis art. 36j ust. 1 lit a uotk obowiązujący do 17.4.2020 r. (zob. Ciszak i Kraśniewski, 2017, s. 169 i n.). 
35 Do 01.09.2020 r. skargi na decyzje Prezesa UTK wnosili trzej przewoźnicy kolejowi: POLREGIO Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o., Arriva 
RP Sp. z o.o.
36 Zgodnie z art. 36f pkt 1 uotk.
37 Na temat legitymacji przewoźnika kolejowego w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UTK zob. Trela, 2016, s.151–155. 



2020 Przemysław Ciszak, Marcin Kraśniewski           Obiekty infrastruktury usługowej w teorii i praktyce prawa…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 8(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.9.1

zwrotu z kapitału własnego ustalona przez operatora, uwzględniająca ewentualne ryzyka, 
w szczególności związane z przychodami, oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora 
w ostatnich latach, nie większą niż 10%);

– ustalanie samego regulaminu obiektu infrastruktury usługowej nie następuje w sposób uzna-
niowy (wg dowolnych kryteriów) przez operatora, albowiem uotk określa elementy, jakie musi 
zawierać taki regulamin38;

– przewoźnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Prezesa UTK z zastrzeżeniami co do 
opracowanego regulaminu obiektu – organ może nakazać operatorowi wprowadzenie zmian 
w opublikowanym regulaminie, w tym w szczególności dokonać zmiany wysokości opłat39.

VI.	Wnioski
Na kanwie powyższych rozważań należy przyjąć, że założona hipoteza badawcza została 

zweryfikowana. Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej stanowi nowy instrument regulacji 
gospodarczej, którego celem jest nie tylko pogłębienie konkurencji w sektorze kolejowym, lecz tak-
że racjonalizacja dostępu do tych obiektów, która ma charakter prospołeczny. Dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej z całą pewnością należy zaliczyć do instrumentów regulacji gospodarczej 
pojmowanej w torii prawa gospodarczego publicznego jako funkcja państwa wobec gospodarki. Ratio 
tego instrumentu prawnego nie jest jednak wyłącznie zapewnienie prokonkurencyjnego rynku, ale 
zagwarantowanie racjonalnego również dostępu do obiektów infrastruktury kolejowej, które mają 
charakter ogólnospołeczny. Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej jest zatem dostępem do 
dóbr publicznych, których utrzymanie obciąża wszystkie podmioty z nich korzystające (wszystkich 
przewoźników kolejowych). Wprowadzony instrument regulacji gospodarczej przekłada się zatem 
na ekonomiczne położenie poszczególnych przewoźników, którzy są zobligowani do zapłaty opłaty 
za dostęp mającej charakter ciężaru publicznego. Obiekty infrastruktury usługowej nie stanowią 
natomiast urządzeń kluczowych w sektorze kolejowym, ale są urządzeniami o charakterze ogólno-
społecznym (publicznym) wpływającymi na jakość świadczenia kolejowych usług przewozowych. 
Oznacza to zatem, że możliwe jest wykonywanie działalności przewozowej w sektorze kolejowym 
bez dostępu do tychże. Natomiast w relacjach pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a operatorami 
obiektów infrastruktury usługowej nie występuje unbunding, który chroniłby wyłącznie podmioty 
świadczące usługi przewozowe z wykorzystaniem tych obiektów (przewoźników kolejowych). Dostęp 
do obiektów infrastruktury usługowej chroni także operatorów obiektów infrastruktury usługowej, 
co podkreśla praktyka orzecznicza sądów administracyjnych w Polsce. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie istnienia w Polsce rozwiązań w zakresie „kolei przyszłości” i wska-
zanie możliwego modelu regulacji tej materii. Pojęcie „kolei przyszłości” zostało użyte w artykule 
jako kolej niekonwencjonalna, cechująca się znaczącymi odrębnościami od kolei tradycyjnych, 
w szczególności jest to kolej magnetyczna oraz Hyperloop. W celu uzyskania pełnego obrazu 
regulacji tych środków transportu zbadane zostały regulacje Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Stanów Zjednoczonych. Dokonano również analizy stanu regulacji w Polsce wraz ze wskazaniem, 
które przepisy prawne mogą znaleźć zastosowanie przy tworzeniu i funkcjonowaniu „kolei przy-
szłości”. W pracy zawarto również wnioski w zakresie tworzenia modelu kompleksowej regulacji 
tej materii, które mogą stanowić wskazówkę dla ustawodawcy.

Słowa	kluczowe: kolej przyszłości; kolej magnetyczna; maglev; Hyperloop.

JEL: K230

I.	 Wstęp
Tradycyjny transport kolejowy zapoczątkowany został w pierwszej połowie XIX wieku i choć 

postęp technologiczny znacząco zmienił jego oblicze, pozwalając na uzyskanie coraz wyższych 
prędkości i przewożenie coraz większych ładunków, to pewne fundamentalne kwestie pozostały 
niezmienione. Nadal jest to transport wykonywany przez pociąg na torach kolejowych umieszczo-
nych na podłożu, przy czym swoimi kołami styka się on z szynami, co umożliwia mu jazdę po nich. 
Od tego konwencjonalnego ujęcia kolei pojawiło się jednak w trakcie rozwoju technologicznego 
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kilka odstępstw, często nawet w ogóle nienazywanych koleją z uwagi na daleko idące różnice 
pomiędzy nimi a ujęciem zwyczajowym. Na potrzeby opracowania została przyjęta definicja „kolej 
przyszłości”, która oddziela te nowe projekty, tylko w pewien sposób powiązane z branżą kolejową, 
od kolei w jej tradycyjnym rozumieniu. Niniejsze opracowanie skupi się na dwóch rodzajach „kolei 
przyszłości” i jest to kolej magnetyczna oraz Hyperloop. W tym celu zostanie pokrótce wyjaśnione 
czym jest kolej magnetyczna oraz środek transportu zwany Hyperloop.

Oczywiście, kolej magnetyczna nie jest wynalazkiem ostatnich lat, pierwsze jej testy rozpo-
częły się bowiem na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Kolej magnetyczna, zwana także koleją na 
poduszce magnetycznej, wykorzystuje unoszenie elektromagnetyczne pojazdu, który w ten sposób 
nie styka się z torem, ale lewituje nad nim. Kolej ta znalazła zastosowanie komercyjne w takich 
krajach, jak: Japonia, Niemcy, Wielka Brytania czy Chiny. Pomimo popularności wśród pasażerów, 
w niektórych państwach często decydowano się jednak na zamknięcie istniejących linii, głównie 
z uwagi na wysokie koszty eksploatacji oraz zawodność (Jeys, 2006). Kolejną przeszkodą w roz-
wijaniu kolei magnetycznej jest wysoki koszt budowy infrastruktury. Nie jest jednak wykluczone, 
że kolej magnetyczna znów zyska uznanie, gdy jej budowa i funkcjonowanie wraz z postępem 
technologicznym staną się opłacalne. Przykładem może być Japonia, gdzie rozpoczęto budowę 
odcinka kolei magnetycznej pomiędzy Nagoyą a Tokio, a planowane otwarcie zapowiedziano na 
2027 rok (Smith, 2014).

Drugim niekonwencjonalnym środkiem transportu, który jeszcze bardziej odbiega od trady-
cyjnej kolei jest Hyperloop. Na potrzeby niniejszego artykułu, a także z uwagi na zainteresowanie 
środowiska kolejowego tą technologią przyjęto, że wchodzi on w definicję pojęcia „kolei przyszłości”. 
Jest to pomysł stosunkowo nowy, zaproponowany przez amerykańskiego miliardera Elona Muska, 
który chciał połączyć zalety transportu kolejowego oraz lotniczego. Polega on na budowie specjalnej 
rury z obniżonym ciśnieniem, w której poruszałaby się kapsuła (Yarrow, 2013). Jest to więc dalsze 
rozwinięcie idei kolei magnetycznych, przy czym transport w tym wypadku odbywa się z jeszcze 
mniejszym tarciem i oporem powietrza, pozwalając uzyskać jeszcze wyższe prędkości. Polega 
on bowiem na poruszaniu się kapsuły po magnetycznych płozach, przy czym ma ona kompresor, 
który zasysa powietrze z przodu pojazdu i przepompowuje je do tyłu, a także w mniejszym stopniu 
na boki, w ten sposób napędzając kapsułę i tworząc rodzaj poduszki powietrznej, w której ta się 
unosi (Ostenda i Trzoński, 2016, s. 168–169). Projekt ten zyskał uznanie także w Polsce, gdzie po-
wstały podmioty i inicjatywy mające na celu wykorzystanie technologii Hyperloop, jak przykładowo 
plan powstania toru do eksperymentów z tym środkiem transportu w Żmigrodzie (Madrjas, 2019).

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie czy istnieją regulacje prawne, które mogłyby obecnie 
znaleźć zastosowanie przy „kolei przyszłości”, a w przypadku ich braku lub niepełnego kształtu 
zaproponowanie modelu regulacji, który pozwoliłby na umiejętne wykorzystanie niekonwencjo-
nalnych kolei. W ramach artykułu poruszono także regulacje lub dyskusje na ich temat dotyczące 
„kolei przyszłości” w wybranych porządkach prawnych, jak Republika Federalna Niemiec – w kwe-
stii kolei magnetycznych, ponieważ kraj ten posiada zbiór ustaw regulujących tę kwestię czy 
Stany Zjednoczone – w kwestii kolei magnetycznych oraz dyskusji na temat regulacji Hyperloop 
– w związku z faktem, że kraj ten jest pionierem rozwiązań dotyczących tego środka transportu. 
Pominięte zostały regulacje japońskie i chińskie dotyczące kolei magnetycznych, z uwagi na zbyt 
daleką odmienność kulturową prawa tych krajów. 
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II.	 Regulacje	dotyczące	„kolei	przyszłości”	 
w	wybranych	porządkach	prawnych

1.	Republika	Federalna	Niemiec

Niemcy, jako kraj będący pionierem w wykorzystaniu kolei magnetycznej, posiadają trzy 
ustawy regulujące funkcjonowanie tego środka transportu. Są to ustawy zwane: Allgemeines 
Magnetschwebebahngesetz1, Magnetschwebebahnplanungsgesetz2 i Magnetschwebebahn-Bau- 
und Betriebsordnung3. Pierwsza z nich jest generalnym aktem regulującym ten środek transportu, 
druga dotyczy planowania budowy linii kolei magnetycznych, z kolei trzecia odnosi się do samej 
budowy i technicznej warstwy funkcjonowania kolei magnetycznych. 

Kolej magnetyczna nie jest koleją w tradycyjnym ujęciu, wobec czego można zastanawiać 
się czy w takim wypadku zastosowanie do niej będą miały przepisy dotyczące kolei zamieszczone 
w ustawie Allgemeines Eisenbahngesetz4, która jest główną ustawą regulującą funkcjonowanie 
kolei w Niemczech. Ustawodawca wyszedł jednak z założenia, pomimo znaczących różnic mię-
dzy koleją konwencjonalną a magnetyczną, że właściwym rozwiązaniem jest regulacja kwestii 
stosowania przepisów ustawy Allgemeines Eisenbahngesetz do kolei magnetycznej i wyłączenie 
tej drugiej w § 1 pkt 2. Warto zwrócić uwagę, że wskutek brzmienia tego przepisu kolej mag-
netyczna została uznana przez ustawodawcę za część kolei ([…] andere Schienenbahnen wie 
Magnetschwebebahnen […]), a jedynie wskutek wyłączenia nie będziemy stosować do niej tej 
ustawy. Rodzi to pytanie, czy w takim wypadku w ustawodawstwie zarówno unijnym, jak i innych 
państw, w przypadku braku wyłączenia stosowania przepisów dla kolei magnetycznych, można 
wysnuć pogląd, że tym samym regulacje dotyczące kolei konwencjonalnej znajdą zastosowanie 
także dla kolei magnetycznych? W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE5, 
będącej fundamentalnym aktem prawnym Unii Europejskiej dotyczącym kolei, brakuje bezpośred-
niego wyłączenia stosowania przepisów tej dyrektywy do kolei magnetycznych. Wydaje się jednak, 
że wykładnia językowa, która zakłada, że brak takiego wyłączenia oznacza konieczność zasto-
sowania tych przepisów, prowadzi do błędnych rezultatów. Właściwa wydaje się za to wykładnia 
funkcjonalna, zgodnie z którą regulacja ta nie znajdzie zastosowania dla kolei magnetycznych, 
z uwagi na ich odmienną specyfikę i chęć prawodawcy do uregulowania jedynie kolei konwencjo-
nalnej. Taka interpretacja wpisuje się w zasadę autonomii wykładni pojęć prawa unijnego, zgodnie 
z którą prawo unijne powinno być wykładane niekoniecznie w sposób oparty na odniesieniach do 
terminologii krajowej (Jedlecka i Helios, 2018, s. 134). Brak jednak bezpośredniego odniesienia 
się do kwestii stosowania przepisów unijnych do kolei magnetycznych, należy ocenić negatyw-
nie, ponieważ takie wyłączenie mogłoby rozwiać wątpliwości co do braku stosowania przepisów.

1 Allgemeines Magnetschwebebahngesetz vom 19. Juli 1996 (BGBl. I S. 1019). Pozyskano z: https://www.gesetze-im-internet.de/ambg/index.html 
(dalej: Allgemeines Magnetschwebebahngesetz).
2 Gesetz zur Regelung des Planungsverfahrens für Magnetschwebebahnen vom 23. November 1994 (BGBl. I S. 3486). Pozyskano z: https://www.
gesetze-im-internet.de/mbplg/index.html.
3 Verordnung über den Bau und Betrieb der Magnetschwebebahnen vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329). Pozyskano z: https://www.gesetze-
-im-internet.de/mbbo/index.html.
4 Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439). Pozyskano z: https://www.gesetze-im-internet.de/
aeg_1994/.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE L 343/32).
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Pojawienie się danej formy aktywności ekonomicznej, co do której uzasadniona jest jej regu-
lacja prawna dotycząca całego sektora, powoduje konieczność powołania organu administracji, 
który byłby organem nadzorującym dany sektor (Hoff, 2008, s. 36). Ustawodawca niemiecki zde-
cydował się na powierzenie funkcji nadzorczej nad koleją magnetyczną istniejącemu organowi 
regulacyjnemu Eisenbahn-Bundesamt, który to jest organem nadzorczym nad koleją konwen-
cjonalną. Decyzja ta jest spójna z zaliczeniem kolei magnetycznych jako części kolei. Zgodnie 
z § 4 Allgemeines Magnetschwebebahngesetz do zadań organu należy między innymi nadzór 
nad przewoźnikiem, kontrola techniczna, a także udzielanie i cofanie licencji. Udzielanie zgody 
na działalność kolei magnetycznych uzależniona jest od spełnienia przesłanek z § 5 Allgemeines 
Magnetschwebebahngesetz, którymi są wiarygodność przedsiębiorcy, rentowność przedsiębiorcy 
i kwalifikacje zawodowe osób, które prowadzą przedsiębiorstwo. Są to przesłanki, które muszą 
zostać spełnione łącznie, a wobec ich nieostrości, udzielenie licencji jest przedmiotem uznania 
administracyjnego organu regulacyjnego.

W Niemczech brakuje jakichkolwiek regulacji sektorowych bezpośrednio dotyczących tech-
nologii Hyperloop. Nie powinno to dziwić ze względu na brak rozpoczęcia jakichkolwiek testów 
Hyperloop w tym kraju. Można się jednak zastanawiać czy technologia Hyperloop nie wchodzi 
w zakres pojęcia „kolej magnetyczna”. Wydaje się to jednak zbyt daleko idącą analogią, mimo 
wykorzystywania przez Hyperloop oddziaływania elektromagnetycznego. Nie jest jednak znane 
stanowisko doktryny niemieckiej na ten temat. Na wzmiankę zasługuje fakt, że przedsiębiorstwo 
Hyperloop One ze Stanów Zjednoczonych, będące jednym z pionierów tej technologii, przedstawiło 
wstępny zarys koncepcji Hyperloop dla Niemiec wraz z przewidywanymi przystankami i czasem 
przejazdu (Vetter, 2017).

2.	Stany	Zjednoczone

Kolej w USA nie jest popularnym środkiem transportu. Wynika to nie tylko z faktu dużych 
odległości pomiędzy głównymi miastami tego kraju, lecz także z niedoinwestowania infrastruktury 
i problemów z jej własnością. W kraju tym brakuje kolei dużych prędkości, która mogłaby konku-
rować z samolotami, oferując większy komfort podróży kosztem nieco dłuższych czasów prze-
jazdu. W przypadku jednak, gdy czas przejazdu jest znacznie dłuższy od samolotu, praktycznie 
niemożliwa jest tego rodzaju konkurencja. Dlatego też w Stanach Zjednoczonych kolejni rządzący 
mówią o konieczności powstania kolei dużych prędkości, jednak projekty te najczęściej kończą 
się fiaskiem, jak plan Prezydenta Barracka Obamy (Grunwald, 2014) czy wycofanie finansowania 
konstrukcji kolei dużych prędkości w Kalifornii przez administrację Donalda Trumpa (Daniels, 2019). 
Jedynymi kolejami dużych prędkości w Stanach Zjednoczonych jest Acela Express pomiędzy 
Waszyngtonem a Bostonem, uruchamiany przez państwowego operatora kolejowego – Amtrak, 
który jest także niemal w całości właścicielem infrastruktury na tej linii.

Szansą dla Stanów Zjednoczonych mogą być „koleje przyszłości”, których prędkość pozwoliłaby 
na realną konkurencję z samolotami. Obecnie w Izbie Reprezentantów procedowana jest ustawa 
dotycząca między innymi finansowania projektu kolei magnetycznych6. Samo zagwarantowanie 
finansowania nie jest jednoznaczne z faktycznym uruchomieniem projektu i powstaniem kolei 

6 Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies Appropriations Act, 2020, 116 H.R. 3163. Pozyskano z: https://www.con-
gress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3163/text.
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magnetycznych. Świadczy o tym chociażby regulacja dotycząca finansowania kolei magnetycz-
nych, która weszła w życie pod koniec lat 90. XX wieku i obowiązuje nadal, a która nie przyczyniła 
się do ich powstania7. W samym 1991 r. powstało aż 11 projektów ustaw, z czego 7 z nich doty-
czyło kolei magnetycznej (Chen, 2011, s. 126–127). Z tego powodu większe szanse upatruje się 
w prywatnych projektach, zwłaszcza przy użyciu technologii Hyperloop, której pomysł narodził się 
właśnie w Stanach Zjednoczonych i to tutaj powstały największe przedsiębiorstwa zainteresowa-
ne rozwojem tej technologii, jak wspomniany już Hyperloop One. O nadziejach związanych z tą 
technologią świadczy także zdanie niektórych polityków, że idea kolei dużych prędkości może 
być już przestarzała i należy rozpocząć wspieranie nowej – technologii Hyperloop (Mitchell, 2019, 
s. 904–905).

Warto zwrócić uwagę na to, co ustawodawca amerykański w swoich regulacjach dotyczących 
bezpieczeństwa (safety) zalicza do transportu kolejowego. Definicję transportu kolejowego znaj-
dziemy w United States Code Title 49 § 20102 (2), gdzie w lit. (A) zdefiniowano kolej jako każdy 
rodzaj transportu naziemnego poza autostradami, który odbywa się po szynach lub prowadnicach 
elektromagnetycznych ([…] any form of nonhighway ground transportation that runs on rails or 
electromagnetic guideways […]), w szczególności (i) podmiejskie lub inne krótkodystansowe ko-
leje (commuter railroad), z kolei w lit. (A) (ii) mowa o kolejach dużej prędkości łączącej obszary 
metropolitarne, niezależnie czy ten środek transportu wykorzystuje nowe technologie niezwiązane 
z tradycyjnymi kolejami (high speed ground transportation systems that connect  metropolitan  areas, 
without regard to whether those systems use new technologies not  associated with  traditional 
railroads […])8. Świadczy to o znaczącym rozszerzeniu pojęcia „kolei” i objęcia nim nie tylko ko-
lei magnetycznych, lecz także technologii Hyperloop, a potencjalnie każdej przyszłej technologii 
wykorzystującej transport naziemny, która będzie osiągać duże prędkości. Rozwiązanie to sprzyja 
pewności regulacji prawnej „kolei przyszłości” dotyczącej bezpieczeństwa, która w takim wypadku 
jest już znana i obowiązuje, jednakże może okazać się niewystarczające w przypadku wystąpie-
nia znaczących odrębności wobec kolei konwencjonalnej, tym bardziej że taka „kolej przyszło-
ści” musiałaby być włączona w ogólnokrajową infrastrukturę kolejową. Obecnie problem ten jest 
marginalny wobec braku faktycznej działalności „kolei przyszłości” w Stanach Zjednoczonych. 
Poszczególni autorzy zwracają jednak uwagę, że technologia Hyperloop jest jedną z nowych branż, 
które powinny zostać objęte kompleksową regulacją, zwłaszcza w zakresie finansowania (Barry 
i Pollman, 2017, s. 407). W regulacjach dotyczących funkcjonowania pasażerskiego transportu 
kolejowego, trudno szukać aż tak rozbudowanej definicji, która obejmowałaby bezpośrednio „kolej 
przyszłości”, te bowiem koncentrują się raczej na pojęciu „przewoźnika kolejowego” (rail carrier)9. 
Niewątpliwie w przypadku rozwoju „kolei przyszłości”, konieczne będzie wprowadzenie stosow-
nych regulacji w tym zakresie. 

Organem nadzorującym zarówno tradycyjną kolej, jak i „kolej przyszłości” w zakresie bez-
pieczeństwa jest Sekretarz Transportu Stanów Zjednoczonych stojący na czele Departamentu 
Transportu. W jego imieniu zadania te wykonuje Federalna Administracja Kolejowa (Federal Railroad 
Administration), która jako agencja rządowa odpowiada co do zasady jedynie za bezpieczeństwo 

7 23 U.S.C. § 322. Pozyskano z: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/23/322.
8 49 U.S.C. § 20102. Pozyskano z: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/20102.
9 49 U.S.C § 24102. Pozyskano z: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/24102.
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na kolei, nie mając kompetencji co do nadzoru rynku kolejowego, które z kolei posiada niezależny 
organ Surface Transportation Board. Możliwe, że ten sam organ będzie odpowiedzialny w przy-
szłości za nadzór rynkowy Hyperloop czy ewentualnej kolei magnetycznej.

III.	 Stan	legislacji	„kolei	przyszłości”	w	Polsce
W Polsce ze względu na brak jakiejkolwiek formy „kolei przyszłości” nie zaistniała nigdy 

konieczność wprowadzenia kompleksowych przepisów dotyczących tej materii. Nie oznacza to 
jednak braku jakiejkolwiek regulacji dotykającej „kolei przyszłości” zwłaszcza w zakresie kolei 
magnetycznej.

Głównym aktem prawnym regulującym transport kolejowy w Polsce jest ustawa o transporcie 
kolejowym (dalej: uotk)10. To w niej znajdują się definicje podstawowych pojęć związanych z trans-
portem kolejowym, a także zakres zastosowania ustawy. W art. 3 uotk znaleźć można wyłączenia 
zastosowania ustawy i jest to m.in. transport tramwajowy, transport wewnątrzzakładowy, transport 
liniowy czy transport kolejowy o szerokości toru poniżej 300 mm. Odmiennie niż w regulacji nie-
mieckiej, polski ustawodawca nie zdecydował się na zamieszczenie w art. 3 kolei magnetycznych, 
a co za tym idzie nie wyłączył tego środka transportu z zakresu zastosowania ustawy. Jest to 
jednak zabieg celowy ustawodawcy, który kolei magnetycznej nie uznaje za transport kolejowy, 
o czym świadczy regulacja art. 4 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
(dalej: uoptz)11. To właśnie w tej ustawie zawarto definicję transportu kolejowego, który ex lege 
jest przewozem osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem 
innego transportu szynowego. Z kolei innym transportem szynowym jest przewóz osób środkiem 
transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem, 
lub przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie lub na poduszkach po-
wietrznych lub magnetycznych. W związku z tym należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym uotk 
nie znajdzie zastosowania do kolei magnetycznych (Wojciechowska, 2019, komentarz do art. 3). 
Widoczny jest jednak brak konsekwencji w działaniu ustawodawcy, który, nie zaliczając transportu 
tramwajowego do transportu kolejowego i definiując go jako jeden z innych transportów szyno-
wych, jednocześnie wyłącza ten środek transportu z zakresu zastosowania uotk. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym swoją materią obejmuje także transport inny 
szynowy, o czym świadczy art. 1 ust. 1 tejże ustawy. W art. 4 ust. 1 pkt 5 uoptz znaleźć można 
definicję linii komunikacyjnej, do której wliczono także połączenie komunikacyjne na liniach in-
nych szynowych. Pojęcie „linii komunikacyjnej” jest kluczowe w rozumieniu tej ustawy i występuje 
w niej wielokrotnie. Przykładowo na zasadach art. 24 ust. 1 uoptz możliwe jest zawarcie umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, która za swój przedmiot 
miałaby usługę publiczną w postaci kolei magnetycznych, skoro umowa ta może dotyczyć linii 
komunikacyjnych. Taka umowa zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 3 uoptz może być zawarta na czas 
oznaczony nie dłuższy niż 15 lat. Bezpośrednio do transportu innego szynowego odwołuje się 
art. 17 ust. 2, zgodnie z którym stawki opłat, dla tego środka transportu, za korzystanie przez 
operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz zasady korzystania 
z tych obiektów ustalane są przez operatora lub przewoźnika z właścicielem albo zarządzającym 
10 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1043).
11 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1944, ze zm.).
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przystankiem komunikacyjnym lub dworcem. W art. 63 ust. 1 uoptz zostały także przewidziane 
kary administracyjne za podjęcie działalności regularnego przewoźnika w transporcie innym szy-
nowym bez umowy lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym reguluje więc w sposób kompleksowy świad-
czenie usług publicznych także w odniesieniu do kolei magnetycznych. Jest to specyficzne po-
dejście ustawodawcy, który uregulował zasady funkcjonowania tego rynku, równocześnie nie 
tworząc stosownych przepisów w zakresie infrastruktury, organu nadzorczego, a przede wszystkim 
bezpieczeństwa. Powstaje także pytanie, czy ewentualne wykorzystanie technologii Hyperloop 
także mieści się w granicach zastosowania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Należy 
odpowiedzieć na te pytanie twierdząco, Hyperloop bowiem, wykorzystując zarówno technologię 
elektromagnetyczną, jak i poduszki powietrzne, wchodzi w skład pojęcia zdefiniowanego w art. 4 
ust. 1 pkt 19 uoptz. Oznacza to, że pomimo raczkującego pomysłu zastosowania technologii 
Hyperloop w Polsce, ma ona już uregulowanie prawne dotyczące wykonywania usług publicznych. 
Istnieje więc możliwość finansowania przewoźników wykorzystujących „kolej przyszłości” przez 
samorządy terytorialne w zakresie, w jakim przewoźnicy wykonywaliby funkcje publiczne, przy 
jednoczesnym braku możliwości przekazania środków na infrastrukturę takich środków transportu.

Niewykluczone jednak, że infrastruktura kolei magnetycznych czy, szczególnie ze względu 
na wysokie zainteresowanie, technologii Hyperloop powstanie z inicjatywy podmiotów prywat-
nych. Wobec braku zastosowania przepisów uotk do infrastruktury „kolei przyszłości”, w której 
to ustawie znajdują się szczególne zasady i warunki związane z inwestycjami dotyczącymi linii 
kolejowych, w przypadku inwestycji dotyczącej kolei magnetycznej czy Hyperloop zastosowanie 
znajdzie ustawa – Prawo budowlane12. Infrastruktura „kolei przyszłości” bez wątpienia wchodzi 
w zakres pojęcia „obiektu budowlanego”. Obiektem budowlanym jest także budowla, która może 
być obiektem liniowym, a więc obiektem, którego charakterystycznym parametrem jest długość. 
Choć ustawa w katalogu obiektów liniowych nie odnosi się wprost do problematyki którejkolwiek 
z „kolei przyszłości”, jest to katalog jedynie przykładowy, o czym świadczy zwrot „w szczególno-
ści”. Nawet gdyby definicja obiektu liniowego zawierałaby katalog zamknięty, to w dalszym ciągu 
wyliczenie zawarte w definicji budowli, dokonane w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, także nie 
stanowi katalogu zamkniętego i ma jedynie charakter przykładowy, a sama formuła budowli ma 
charakter pojemny, umożliwiając zaliczenie do niej szeregu nietypowych obiektów budowlanych 
(Despot-Mładanowicz, 2018). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę infrastruktury „kolei 
przyszłości” należy uzyskać decyzję, która pozwoli na zagospodarowanie przestrzenne terenu 
w celu wybudowania takiej infrastruktury, w przypadku gdy nie został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Taką decyzją będzie decyzja o warunkach zabudowy, a nie, 
jak mogłoby się wydawać, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie 
z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym13 (dalej: uopizp), inwestycje 
celu publicznego muszą realizować cele, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami14 (dalej: uogn). Cele te zostały wyliczone w sposób enumeratywny, bez możliwości 
interpretacji rozszerzającej (Bończak-Kucharczyk, 2018, komentarz do art. 6). Niemożliwe jest 

12 Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1333, ze zm.); dalej: prawo budowlane.
13 Ustawa z 27.032003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293, ze zm.).
14 Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990, ze zm.).
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zastosowanie art. 6 pkt 1a uogn, który odnosi się do linii kolejowych, także do „kolei przyszłości”, 
skoro pojęcie „linii kolejowej” zdefiniowane zostało w art. 4 pkt 2 uotk i jest to wyznaczona przez 
zarządcę infrastruktury droga kolejowa przeznaczona do prowadzenia ruchu pociągów. Drogą ko-
lejową jest natomiast tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–12 
załącznika nr 1 do uotk, co wyklucza nazywanie linii „kolei przyszłości” linią kolejową. Ewentualna 
budowa infrastruktury kolei magnetycznej lub Hyperloop będzie uwarunkowana więc wydaniem 
decyzji o warunkach zabudowy, co może okazać się trudne w praktyce z uwagi na konieczność 
łącznego spełnienia przesłanek dopuszczalności wydania takiej decyzji z art. 61 uopizp, pomimo 
wyłączenia dla obiektów liniowych stosowania przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 uopizp.

Poza regulacjami rynkowymi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, trudno szu-
kać rozwiązań ustawowych, które dotykałyby ex ante rynku kolei magnetycznej czy Hyperloop. 
Oczywiście, wskutek braku takich środków transportu w Polsce, nie jest to regulacja obowiązko-
wa, której brak paraliżuje działanie systemu transportowego. Istnieją dwa rozwiązania zaliczane 
przez doktrynę do rozwiązań ex post (Hoff, 2008, s. 85) i są to działalność UOKIK oraz możliwość 
wszczęcia postępowania w zakresie naruszenia konkurencji. Organ ochrony konkurencji będzie 
więc skuteczny i właściwy w przypadku, gdy na rynku właściwym dla danej „kolei przyszłości” 
wystąpią praktyki ograniczające konkurencję, takie jak: nadużycie pozycji dominującej, zbiorowe 
działania ograniczające konkurencję czy naruszające konkurencję koncentracje. Praktyki te muszą 
wystąpić na rynku właściwym dla danego przedsiębiorstwa, co rodzi pytanie, czym jest rynek właś-
ciwy w przypadku „kolei przyszłości”. Zgodnie z art. 4 pkt 9 uokik z 2007 r.15 rynkiem właściwym 
jest rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, 
są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze 
względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, 
znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Istnieją więc dwa 
aspekty takiego rynku: przedmiotowy i geograficzny. Aspekt geograficzny, w przypadku „kolei 
przyszłości” przynajmniej na początku jej działalności będzie co najmniej ogólnokrajowy, o ile nie 
będzie dotyczył rynku ogólnoeuropejskiego. Wynika to z faktu braku opłacalności budowy „kolei 
przyszłości” do obsługi połączeń lokalnych, chociaż nie jest to wykluczone, zwłaszcza w obliczu 
regulacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Trudniejszy w interpretacji wydaje się 
aspekt przedmiotowy rynku właściwego dla „kolei przyszłości”. W takim wypadku trzeba zbadać 
czy istnieją usługi o znacznym stopniu podobieństwa do „kolei przyszłości”, wybierane przez po-
dobnych konsumentów, o podobnej cenie i przeznaczeniu. Wąska interpretacja rynku właściwe-
go dla „kolei przyszłości” może oznaczać, że nawet pomiędzy koleją magnetyczną a Hyperloop, 
zachodzi brak konkurencji, z uwagi na odmienność technologiczną, cenę przejazdu czy komfort 
podróży. Szeroka interpretacja rynku właściwego, w tym przypadku, może oznaczać, że rynkiem 
właściwym dla obu „kolei przyszłości” będzie nie tyle rynek kolejowy, ile rynek lotniczy z uwagi 
na zbliżone prędkości uzyskiwane przez te środki transportu, co przełoży się na podobne trakto-
wanie ich przez konsumentów. Podobnie jak w przypadku każdej branży, trudno jest stwierdzić 
potencjalnie jaki jest rynek właściwy dla „kolei przyszłości” bez analizy konkretnego przypadku. 
Dodatkowo, nie są znane ceny biletów czy osiągane prędkości, wobec czego narastają kolejne 
trudności przy określeniu jaki jest rynek właściwy dla tych środków transportu. Środki, którymi 
15 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1076, ze zm.).
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dysponuje Prezes UOKIK w przypadku stwierdzenia istnienia praktyk naruszających konkurencję, 
pozwalają nie tylko na nałożenie kary pieniężnej, lecz także żądanie zaniechania stosowania prak-
tyki czy usunięcia jej skutków. Jest to oczywiście rozwiązanie ex post, a więc już po stwierdzeniu 
wystąpienia takich praktyk, co jakkolwiek słuszne, nie zastąpi kompleksowej regulacji rynkowej 
w sposób, dzięki któremu przedsiębiorstwa działające w danym sektorze miałyby pewność swojej 
sytuacji i określone reguły działania. 

IV.	Konieczność	i	propozycja	regulacji
Powyższe rozważania dowodzą, że istnieje konieczność kompleksowej regulacji zarówno 

kolei magnetycznej, jak i Hyperloop w Polsce. Mimo że brakuje obecnie podmiotów, które wy-
konywałyby taką działalność, regulacja ta mogłaby zachęcić potencjalnych inwestorów, którzy, 
znając uregulowania prawne, mogliby rozpocząć realne inwestycje. Stworzenie prawnego modelu 
regulacji oznacza przyjęcie jednej z koncepcji: wąskiej lub szerokiej. Wąsko zarysowana regulacja 
pozwala wydobyć te cechy, które są niepowtarzalne w innych sektorach, z kolei szeroka może 
służyć praktyce, jednak rodzi niebezpieczeństwo pominięcia odmienności (Hoff, 2008, s. 54).

Zdecydowanie kluczowe w sektorach transportowych jest uregulowanie zasad dotyczących 
bezpieczeństwa, ale również zasad działania rynku. To filar techniczny powinien być priorytetem 
w przypadku, gdyby ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji prawnych „kolei 
przyszłości”. Z racji podobieństwa do transportu kolejowego warto oprzeć się na sprawdzonych 
i funkcjonujących regulacjach, które zapobiegałyby powstawaniu wypadków na „kolejach przy-
szłości”, a w razie takiego zdarzenia pozwoliłyby na sprawne działanie i usuwanie jego skutków. 
Filar techniczny musi uwzględniać jednak specyfikę i osiągane wyższe prędkości na kolejach 
niekonwencjonalnych, nie może być zatem zwykłą kalką przepisów uotk. Do filara technicznego 
należy także dopuszczanie do użytku pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem. Kwestia ta także 
musi znaleźć się w aktach prawnych, tak aby wiadome było, jakie pojazdy mogą być eksploato-
wane przez przewoźników „kolei przyszłości”.

Jedną z najważniejszych cech regulacji sektorowych jest poddanie ich pod nadzór nieza-
leżnego organu. Taki organ odpowiada za poprawne funkcjonowanie rynku, z pozycji ex ante, 
a w przypadku sektora transportowego czuwa także nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
w trakcie działalności środka transportu. Wspomniana już regulacja niemiecka poddaje kolej 
magnetyczną pod nadzór organu regulującego funkcjonowanie kolei – Eisenbahn-Bundesamt. 
Takie rozwiązanie ma niewątpliwie swoje zalety, ponieważ organ ten jako działający w ramach 
transportu kolejowego może wykorzystać zdobyte doświadczenie także przy regulacji danej „kolei 
przyszłości” czy to w zakresie funkcjonowania rynku, czy bezpieczeństwa. Oczywiście są także 
słabsze strony takiego rozwiązania, możliwe jest bowiem nieuwzględnienie przez organ odręb-
ności kolei niekonwencjonalnej od kolei tradycyjnej. Pewnym remedium może być uregulowanie 
odrębności, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w drodze legislacji, gdyż wtedy organ ma 
możliwość skutecznego działania i wypracowania procedur także co do „kolei przyszłości”, a po-
wierzenie funkcji regulatora organowi już istniejącemu do pewnego czasu, może przełożyć się 
na skuteczniejsze jego działanie. 
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Przez filar rynkowy sektora należy rozumieć reguły dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw 
na rynku, co w przypadku sektorów transportowych będzie oznaczało m.in. Zasady: dostępu do 
infrastruktury, przyznawania połączeń czy finansowania. Jednym z wyróżników i kluczowych zasad 
dotyczących sektorów regulowanych jest umożliwienie dostępu do infrastruktury bez dyskrymina-
cji podmiotów funkcjonujących na rynku (third-party access). To niewątpliwie słuszne założenie 
może okazać się z początku demobilizujące dla potencjalnych inwestorów prywatnych, chcących 
zbudować infrastrukturę kolei magnetycznych czy Hyperloop. Przedsiębiorca inwestujący w dany 
projekt nie ma woli udostępniania go swojej konkurencji, skoro może sam czerpać z niego zyski. 
Taka myśl przyświeca m.in. prawu patentowemu, gdzie dany podmiot zgłaszający patent otrzy-
muje go na wyłączność przez pewien ograniczony czas, dzięki czemu może realizować zyski 
i uzyskać zwrot z poniesionych kosztów inwestycji. Podobne uregulowania powinny znaleźć się 
w przypadku projektowania regulacji sektorów „kolei przyszłości”. Konieczność udostępnienia 
infrastruktury przewoźnikowi, który nie partycypował w kosztach jej utworzenia, a jedynie chce 
prowadzić na niej przewozy, działa niekorzystnie na rozwój „kolei przyszłości”, wskutek braku 
inicjatywy do poniesienia kosztów inwestycji, z której korzysta inny podmiot. Ma to oczywiście 
znaczenie dla inicjatyw prywatnych „kolei przyszłości”. W przypadku, gdyby to państwo utworzyło 
infrastrukturę kolei niekonwencjonalnych, zasadne wydaje się udostępnienie jej przewoźnikom 
na niedyskryminujących zasadach. W takim przypadku powołany powinien zostać także zarząd-
ca infrastruktury, który realizowałby zadania wynikające z dostępu do infrastruktury. W ramach 
rozwoju i upływu czasu od inwestycji prywatnej także i przedsiębiorcy prywatni powinni zostać 
zobowiązani do udostępnienia swojej infrastruktury w celu zwiększenia konkurencji na rynku. Taki 
zarządca infrastruktury powinien także otrzymać kompetencje dotyczące tworzenia rozkładu jazdy 
i planowania połączeń by można było uniknąć dezorganizacji na rynku. 

Kolejnych zmian należałoby dokonać w zakresie procesu inwestycyjnego „kolei przyszłości”. 
Nieuznanie budowy kolei niekonwencjonalnej za cel publiczny dyskwalifikuje ją z możliwości 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co skutkuje koniecznością 
wydania decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku istnienia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Warto jednak, aby sektory „kolei przyszłości” posiadały odrębny 
tryb procedowania inwestycji, który mógłby być bardziej efektywny w przypadku przedsięwzięcia 
na dużym obszarze i wymagającego znacznych środków finansowych. 

V.	 Podsumowanie
Istniejące regulacje dotyczące „kolei przyszłości”, w skład której wchodzą koleje magnetyczne 

i Hyperloop, są niewątpliwie niewystarczające do realnego funkcjonowania danego rodzaju kolei 
niekonwencjonalnej. Teza o istnieniu przepisów dotyczących tej materii jest prawdziwa, jednak re-
gulacje te mają wymiar niepełny, szczątkowy, a w wielu aspektach regulacji sektorowej nie istnieją. 
Oczywiście nie jest to problem, który wymaga natychmiastowej interwencji ustawodawcy i przygoto-
wania stosownej regulacji, nieprędko dojdzie bowiem do inwestycji w Polsce w tym zakresie. Obecne 
przepisy dotyczą w głównej mierze możliwości finansowania publicznego transportu zbiorowego 
także co do kolei niekonwencjonalnej, a więc regulacji, która przynajmniej w początkowych fazach 
projektu „kolei przyszłości” ma znaczenie marginalne. Ustawodawca swoimi regulacjami może 
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jednak kreować politykę gospodarczą i tworzyć klimat przystępny do inwestycji, także w zakresie 
„kolei przyszłości”. Istnienie regulacji w tym zakresie miałoby niewątpliwie korzystne oddziaływa-
nie na potencjalnych inwestorów, którzy, znając uwarunkowania prawne, mogliby zdecydować 
się na podjęcie inwestycji w tym zakresie. Priorytetem dla ustawodawcy powinna być legislacja 
w ramach filaru technicznego, określającego dopuszczalność eksploatacji pojazdów, a przede 
wszystkim zasad bezpieczeństwa w ramach „kolei przyszłości”. Powinny zostać wprowadzone 
także regulacje rynkowe, jednak z uwzględnieniem specyfiki stosunkowo młodego sektora „kolei 
przyszłości”, w taki sposób, aby nie demobilizować potencjalnych inwestorów prywatnych. Warto 
w tym zakresie skorzystać z rozwiązań zagranicznych, które mimo swojej niewielkiej objętości, 
stanowią pewien punkt wyjścia do dyskusji nad kształtem potencjalnej regulacji.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa 
kolei do krajowego porządku prawnego. Ze względu na konieczność stosowania przez organy ad-
ministracji bezpośrednio skutecznych aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej, które wchodzą 
w zakres filaru technicznego IV pakietu kolejowego, dochodzić może do konieczności rozstrzy-
gania przez te organy kolizji z prawem krajowym, które nie zostało dotychczas dostosowane do 
rozwiązań unijnych. Do momentu pełnego dostosowania polskiej legislacji do uregulowań IV pa-
kietu kolejowego niezbędne będzie stosowanie reguł kolizyjnych zapewniających pierwszeństwo 
stosowania prawa Unii Europejskiej (w tym przypadku rozporządzeń wykonawczych) przed prawem 
krajowym. Będzie to stanowić wyzwanie dla Krajowej Władzy Bezpieczeństwa i może prowadzić 
do powstania różnego rodzaju ryzyka prawnego po stronie wnioskodawców.

Słowa	kluczowe:	Punkt Kompleksowej Obsługi; One Stop Shop; IV pakiet kolejowy; jednolity 
certyfikat bezpieczeństwa; zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego; 
dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei; dyrektywa 2016/798 w sprawie 
bezpieczeństwa; Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.
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I.	 Wprowadzenie
Implementacja filaru technicznego IV pakietu kolejowego stanowi kluczowe wyzwanie krajo-

wego prawodawcy i powinna zostać dokonana najpóźniej do 31 października 2020 roku. Część 
przepisów składających się na filar techniczny IV pakietu kolejowego stanowi bezpośrednio sto-
sowane akty prawne w postaci rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, które będą 
stosowane wprost – począwszy od 1 listopada 2020 roku. 

Przykładami bezpośrednio stosowanych przepisów prawa pochodnego Unii Europejskiej są 
dwa rozporządzenia Komisji Europejskiej będące ważnymi elementami filaru technicznego IV pa-
kietu kolejowego. Pierwsze z nich określa tryb działania organów rozpatrujących wnioski o wydanie 
zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego1 (dalej: praktyczne 
uzgodnienia dla pojazdów kolejowych) natomiast drugie z nich określa tryb wydawania jednolitych 
certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych2 (dalej: praktyczne uzgodnienia dla 
jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa). Bezpośrednie stosowanie rozporządzeń wykonawczych 
Komisji Europejskiej powodować będzie konieczność rozstrzygania przez organy administracji 
(w Polsce – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; dalej: Prezes UTK) potencjalnych kolizji na 
styku prawa Unii Europejskiej z prawem krajowym. 

Zasadnicze rozwiązania prawne składające się na filar techniczny IV pakietu kolejowego za-
warte są jednak w dyrektywie 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa3 oraz w dyrektywie 2016/797 
w sprawie interoperacyjności systemu kolei4, które wymagają implementacji do krajowego porządku 
prawnego. Wśród aktów prawa pochodnego, istotne znaczenie mają również wydawane przez 
instytucje UE rozporządzenia wykonawcze, decyzje, zalecenia i opinie (Miedzińska, 2016, s. 96). 
Na mocy dyrektywy 2020/7005 termin wejścia w życie filaru technicznego IV pakietu kolejowego 
został przesunięty z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r., ze względu na stan epidemii 
wywołany wirusem SARS CoV-2.

II.	 Dyrektywa	w	sprawie	interoperacyjności	systemu	kolei	 
w	Unii	Europejskiej

Dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności z 2016 r. zastąpiła dotychczas obowiązu-
jącą dyrektywę 2008/57/WE ogłoszoną w 2008 roku6. Dyrektywa ta bardzo szeroko określa swój 
zakres zastosowania, powodując, że obecnie idea zapewnienia interoperacyjności obejmować 
będzie swoim zasięgiem następujące elementy systemu kolei w Unii Europejskiej:

1 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z 4.04.2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwo-
leń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE 
2018 L 90/66); dalej: rozporządzenie 2018/545/UE.
2 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z 9.04.2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpie-
czeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 653/2007 (Dz. U. UE 2018 L 129/49); dalej: rozporządzenie 2018/763/UE.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z 11.05.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. U. UE 2016 L 138/102); dalej: 
dyrektywa 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z 11.05.2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. 
UE 2016 L 138/44); dalej: dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z 25.05.2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do 
przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz. U. UE 2020 L 165/27); dalej: dyrektywa 2020/700.
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. UE 
2008 L 191/1); dalej: dyrektywa 2008/57/WE.
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1) w zakresie sieci kolejowej: 
 a) nowo wybudowane linie dużych prędkości, przeznaczone dla prędkości równych lub 

przekraczających 250 km/h;
 b) zmodernizowane linie dużych prędkości przeznaczone dla prędkości rzędu 200 km/h;
 c)  specjalnie zmodernizowane linie dużych prędkości, posiadające szczególne cechy będące 

rezultatem ograniczeń związanych z topografią, rzeźbą terenu i planowaniem urbanistycz-
nym, na których to liniach prędkość musi być dostosowywana do warunków; ta kategoria 
obejmuje również linie łączące sieci dużych prędkości oraz sieci konwencjonalne, linie 
przebiegające przez dworce, dostęp do terminali, lokomotywowni itp., z których korzysta 
tabor dużych prędkości poruszający się z prędkością konwencjonalną;

 d) konwencjonalne linie przeznaczone dla ruchu pasażerskiego;
 e) konwencjonalne linie przeznaczone dla ruchu mieszanego (pasażerskiego i towarowego);
 f) konwencjonalne linie przewidziane na potrzeby przewozów towarowych;
 g) pasażerskie węzły przesiadkowe;
 h) towarowe centra logistyczne łącznie z terminalami intermodalnymi;
 i) linie łączące powyższe elementy;
2) w zakresie pojazdów kolejowych:
 a)  lokomotywy i tabor pasażerski, w tym jednostki trakcyjne napędzane energią cieplną 

i elektryczne, pociągi pasażerskie napędzane energią cieplną i elektryczne oraz wagony 
pasażerskie;

 b)  wagony towarowe, w tym niskopodłogowe pojazdy przeznaczone dla całej sieci i pojazdy 
przeznaczone do przewozu samochodów ciężarowych;

 c) pojazdy specjalne, takie jak maszyny torowe.
Dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności określiła warunki, jakie muszą zostać 

spełnione, aby zapewnić interoperacyjność pomiędzy systemami kolejowymi państw członkow-
skich, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa kolejowego określonych w dyrektywie 2016/798 
w sprawie bezpieczeństwa. 

Postanowienia dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności, co do zasady dotyczą: 
projektowania, budowy, dopuszczenia do eksploatacji, modernizacji, odnowienia, eksploata-
cji i utrzymania części tego systemu, a także kwalifikacji zawodowych czy zdrowotnych per-
sonelu  biorącego udział w procesach eksploatacji i utrzymania podsystemów strukturalnych. 
Dyrektywa  dotyczy zatem zarówno podsystemów strukturalnych, jak i podsystemów funkcjonalnych  
systemu kolei.

Najważniejszymi zmianami w stosunku do obowiązującej dotychczas dyrektywy  
2008/57/WE są:
1) wprowadzenie instytucji preautoryzacji ERTMS udzielanej przez Agencję Kolejową Unii 

Europejskiej;
2) nowa kompetencja Agencji Kolejowej Unii Europejskiej do rozpatrywania wniosków o wydanie 

zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych przeznaczonych do eksploa-
tacji po sieciach kolejowych w dwóch lub większej ilości państw członkowskich UE.
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III.	 Dyrektywa	w	sprawie	bezpieczeństwa	kolei
Dyrektywa 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie rozwoju i dosko-

nalenia bezpieczeństwa systemu kolei w UE oraz poprawienie dostępu do rynku dla usług trans-
portu kolejowego. Celami szczegółowymi dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa, które 
powielają się częściowo z celami dotychczas obowiązującej dyrektywy 2004/49/WE7 są:
1) harmonizacja struktury regulacyjnej w państwach UE;
2) określenie odpowiedzialności aktorów procesu przewozowego;
3) rozwijanie wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST) i wspólnych metod oceny bezpieczeń-

stwa (CSM), które docelowo zastąpią przepisy krajowe z zakresu bezpieczeństwa (National 
Safety Rules);

4) ustalanie zasad wydawania, przedłużania, zmiany i ograniczania lub cofania certyfikatów 
bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa;

5) wymóg ustanowienia dla każdego państwa członkowskiego krajowego organu ds. bezpie-
czeństwa oraz organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty; 

6) określenie wspólnych zasad zarządzania bezpieczeństwem kolei, jego regulacji i nadzoru.
Najważniejszą zmianą, w stosunku do obowiązującej dotychczas dyrektywy 2004/49/WE 

jest wprowadzenie instytucji jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, który zastąpi dotychczaso-
we certyfikaty bezpieczeństwa wydawane dla przewoźników kolejowych w części A i w części B. 
Warto dodać, że w przypadku przewoźników kolejowych, którzy zamierzają poruszać się po sieci 
kolejowej w dwóch lub większej ilości państw członkowskich to Agencja Kolejowa Unii Europejskiej 
będzie (jedynym) organem właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie jednolitego certy-
fikatu bezpieczeństwa.

Kolejną istotną zmianą jaką pośrednio wprowadza dyrektywa 2016/798 w sprawie bezpie-
czeństwa jest nałożenie obowiązku certyfikacji systemu zarządzania utrzymaniem w organizacjach 
pełniących funkcję podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (Entity in Charge of Maintenance 
– ECM) dla pojazdów innych niż wagony towarowe. Pełne wdrożenie tej zasady nastąpi dopie-
ro od 16 czerwca 2022 roku. Jednak już począwszy od 1 listopada 2020 r. podmioty takie mają 
możliwość ubiegania się o wydanie certyfikatu ECM przez Prezesa UTK. Bezpośrednią podstawą 
prawną do uzyskania certyfikatu ECM od 1 listopada 2020 r. jest rozporządzenie 2019/779/UE8.

IV.	 Przesunięcie	wejścia	w	życie	filaru	technicznego	 
IV	pakietu	kolejowego

Jak wynikało z pierwotnego brzmienia dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności 
i dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa, termin implementacji tych dyrektyw do krajo-
wych porządków prawnych został przewidziany na 16 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 57 ust. 2 
dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności i art. 33 ust. 2 dyrektywy 2016/798 w sprawie 

7 Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. U. UE 
2004 L 164/44); dalej: dyrektywa 2004/49/WE.
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16.05.2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji pod-
miotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. U. UE 2019 LI 139/360).
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bezpieczeństwa państwa członkowskie miały jednak możliwość przedłużenia okresu transpozycji 
o rok. Polska była jednym z siedemnastu państw członkowskich, które zdecydowały się na wy-
dłużenie terminu implementacji ww. dyrektyw do 16 czerwca 2020 roku. 

Ze względu jednak na nadzwyczajną i nieprzewidywalną sytuację spowodowaną epidemią 
COVID-19, w ocenie prawodawcy unijnego część państw członkowskich napotykała przeszko-
dy w zakończeniu prac legislacyjnych w wyznaczonym terminie transpozycji, tj. do 16 czerwca 
2020 roku. Chcąc wyeliminować niepewność prawa dla sektora transportu kolejowego i uniknąć 
szkodliwych skutków, prawodawca unijny zdecydował się przyjąć dyrektywę 2020/700, przesu-
wającą maksymalny termin implementacji IV pakietu kolejowego na 31 października 2020 roku. 
Podkreślić również należy, że dyrektywa 2020/700 niejako opóźniła termin wejścia do stosowania 
rozporządzeń wykonawczych, takich jak np. praktyczne uzgodnienia dla pojazdów kolejowych (roz-
porządzenie 2018/545/UE) czy praktyczne uzgodnienia dla jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa 
(rozporządzenie 2018/763/UE), tj. określiła termin maksymalny do 31 października 2020 roku. 

V.	 Najważniejsze	zmiany	proceduralne	i	możliwe	kolizje	 
z	przepisami	krajowymi

Mając na uwadze, że w momencie sporządzania niniejszego artykułu proces legislacyjny 
projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stanowiący implementację do krajo-
wego porządku prawnego dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności i dyrektywy 2016/798 
w sprawie bezpieczeństwa znajduje się w dalszym ciągu na etapie uzgodnień międzyresortowych 
i z pewnością nie zostanie zakończony do 31 października 2020 r., wskazać należy, że w swoistym 
okresie przejściowym zaistnieje konieczność stosowania przez Prezesa UTK reguł wykładni pra-
wa w postaci zasady interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem UE, czyli tzw. wykładni 
prounijnej (Leszczyński, 2019, s 190). 

Do najważniejszych możliwych kolizji w stosowaniu przepisów prawa krajowego i prawa Unii 
Europejskiej może dojść w następujących obszarach:
1) forma składania wniosku o wydanie zezwolenia o wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejo-

wego i wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa w sytuacji, gdy przepisy 
k.p.a. przewidują, co do zasady, pisemność postępowania administracyjnego, natomiast 
rozporządzenie 2018/545/UE i rozporządzenie 2018/763/UE przewiduje wykorzystanie 
platformy elektronicznej One Stop Shop do komunikacji wnioskodawcy z Krajową Władzą 
Bezpieczeństwa; komunikacja ta już od 1 listopada 2020 r. odbywać się będzie w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem platformy One Stop Shop; 

2) prawo do składania dokumentów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych za 
pośrednictwem platformy One Stop Shop jako kopii (np. skanu kserokopii), bez konieczności 
poświadczenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem w sposób przewidziany w k.p.a. 
(dotyczy obecnych uregulowań dotyczących składania wniosków w wersji papierowej);

3) zestaw wymaganych przepisami załączników dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia 
na wprowadzenie pojazdu do obrotu; dotychczasowy wykaz załączników do wniosku okre-
ślony w ustawie o transporcie kolejowym9 i w rozporządzeniu w sprawie interoperacyjności10 

 9 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1043).
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 21.04.2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2017, poz. 934).
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zostaje zastąpiony postanowieniami rozporządzenia 2018/545/UE w sprawie uzgodnień 
praktycznych dla pojazdów kolejowych;

4) odmienne są terminy rozpatrywania niektórych kategorii spraw przez Prezesa UTK; jako przy-
kład wskazać można sprawy w przedmiocie wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu 
pojazdu kolejowego, w którym to przypadku praktyczne uzgodnienia w sprawie pojazdów 
przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie wniosku o wydanie pierwszego zezwolenia niż 
przepisy ustawy o transporcie kolejowym;

5) brak umocowania w krajowych przepisach dotyczących transportu kolejowego instytucji 
„wsparcia przygotowawczego”, która stanowić będzie część postępowania administracyjnego 
polegającą na wiążących dla organu ustaleniach z wnioskodawcą na temat zastosowania właś-
ciwych przepisów i norm technicznych; „wsparcie przygotowawcze”, w świetle praktycznych 
uzgodnień, będzie niejako zinstytucjonalizowanym doradztwem ze strony Krajowej Władzy 
Bezpieczeństwa (lub Agencji Kolejowej UE) na rzecz wnioskodawcy, którego czas trwania 
będzie miał wpływ na wysokość opłaty uiszczanej przez wnioskodawcę po zakończeniu pro-
cesu; Podkreślić jednak należy, że instytucja ta nie jest znana obecnie na gruncie przepisów 
regulujących tryb prowadzenia postępowań administracyjnych w Polsce i jej funkcjonowanie 
w praktyce może budzić pewne wątpliwości prawne;

6) tryb składania przez wnioskodawcę odwołania od niekorzystnej decyzji Prezesa UTK (np. de-
cyzji odmownej w sprawie wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa) oraz tryb wprowa-
dzania zmian w decyzji i zezwoleniu w formie przewidzianej w k.p.a.; w przypadku wydania 
przez Prezesa UTK decyzji negatywnej, w sytuacji braku wejścia w życie nowelizacji ustawy 
o transporcie kolejowym zachodzić mogą poważne wątpliwości, jakie przepisy należy stoso-
wać w zakresie trybu odwoławczego od takich decyzji. 

VI.	 Wyzwanie	stojące	przed	wnioskodawcami	 
i	Krajową	Władzą	Bezpieczeństwa

Na początku rozważań należy wskazać, że praktyczne uzgodnienia dla pojazdów oraz prak-
tyczne uzgodnienia dla jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa stanowią akt prawa pochodnego 
Unii Europejskiej i wiążą w całości oraz są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Zasada wyrażona w każdym z tych rozporządzeń wykonawczych wynika z prawa 
pierwotnego Unii Europejskiej, tj. Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską11 (Leszczyński, 2019, s. 192). Z zasadą bezpośred-
niego skutku rozporządzeń wydawanych przez organy Unii Europejskiej wiąże się również zasada 
pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym. Zasada pierwszeństwa (lub zasada prymatu, 
nadrzędności, supremacji), podobnie jak większość zasad określających cechy prawa UE, została 
wykształcona w orzecznictwie TSUE. Jest ona jedną z najważniejszych zasad określających sto-
sunek prawa unijnego do prawa wewnętrznego państw członkowskich. Stanowi regułę kolizyjną, 
która w przypadku kolizji prawa unijnego i krajowego pozwala rozstrzygnąć, jaki przepis – unijny 
czy krajowy – należy zastosować w konkretnym stanie faktycznym. Należy podkreślić, iż zasada 
pierwszeństwa jest oparta na koncepcji wyłączenia stosowania, a nie wyłączenia obowiązywania 

11 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13.12.2007 r. (Dz. U. 
UE 2007 C 306/1).
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przepisów krajowych niezgodnych z prawem unijnym. Kolizja pomiędzy normą prawa krajowego 
(np. zawartą w rozporządzeniu w sprawie interoperacyjności lub w ustawie o transporcie kolejo-
wym) i normą prawa unijnego nie oznacza automatycznej nieważności przepisu krajowego za-
wierającego kwestionowaną normę. W celu usunięcia tej kolizji ustawodawca krajowy powinien 
samodzielnie usunąć kolizyjne przepisy krajowe i zapewnić zgodność prawa krajowego z prawem 
UE. Zostanie to jednak dokonane dopiero w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. 
Opisana powyżej zasada znajduje swoje odzwierciedlenie w Konstytucji RP, która daje wyraźną 
podstawę do przyznania pierwszeństwa traktatom unijnym i prawu pochodnemu (w tym rozporzą-
dzeniom wykonawczym) w przypadku kolizji z ustawami (w tym z kodeksami) i rozporządzeniami 
wydawanymi na podstawie delegacji ustawowych (art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji RP). Na gruncie 
stosowania prawa, jak podkreśla się w nauce teorii prawa, skorzystanie z reguły kolizyjnej po-
winno być poprzedzone próbą zbudowania tzw. kompromisu normatywnego (Kalisz, 2006, s. 47; 
Łętowska, 2005, s. 4).

W pierwszej więc kolejności organ stosujący prawo powinien podjąć próbę usunięcia rozbież-
ności pomiędzy sprzecznymi ze sobą normami prawnymi (Wojciechowski, 2015, s. 431). Dopiero 
w przypadku bezskuteczności takiego działania organ sięgnie po regułę kolizyjną, która umożliwi 
pominięcie jednej z norm w dalszym procesie stosowania prawa. Mając na uwadze konieczność 
zastosowania wykładni prounijnej, należy się spodziewać, że organ, rozpatrując sprawę wnio-
skodawcy, będzie interpretował przepisy prawa krajowego w zgodzie z bezpośrednio skutecznym 
prawem UE.

W świetle powyższych rozważań niewątpliwym wyzwaniem stojącym przed Prezesem UTK 
jako Krajową Władzą Bezpieczeństwa, które zmaterializuje się w okresie, gdy brak będzie pełnego 
wdrożenia IV pakietu kolejowego do polskiego porządku prawnego, okaże się konieczność roz-
strzygania kolizji norm regulujących tryb rozpoznawania spraw dotyczących jednolitych certyfikatów 
bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych. Zidentyfikowane 
zagrożenia związane ze stosowaniem niespójnych przepisów prawnych utrudniają natomiast 
sprawne funkcjonowanie podmiotów działających na rynku transportu kolejowego (Góra, 2016, 
s. 19). Stan braku implementacji dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności i dyrektywy 
2016/798 w sprawie bezpieczeństwa prowadzi zatem do wzrostu niepewności prawnej po stronie 
wnioskodawców i może narażać te podmioty na konsekwencje, szczególnie w przypadku, gdy 
wnioskodawca będzie zdeterminowany do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub 
wniosku o zmianę, tudzież uchylenie decyzji wydanej przez Prezesa UTK.
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I. Wprowadzenie
II. Prawny charakter wyroków TSUE
III. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa
IV. Interes prawny w byciu stroną postępowania dotyczącego stawek jednostkowych opłat za 

dostęp do infrastruktury kolejowej 
V. Stwierdzenie nieważności decyzji stawkowych z urzędu
VI. Podsumowanie

Streszczenie
W dniu 30 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-512/10 
Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stwierdził, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą 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 alokacji zdolno-
ści przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej 
oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, poprzez umożliwienie, przy obliczaniu opłaty za 
minimalny pakiet dostępu i dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, uwzględnienie 
kosztów, które nie mogą być uznane za bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania prze-
wozów pociągami. Z dokonanej przez autora analizy problemu wynika, że proces odzyskiwania 
przez przewoźników kolejowych uiszczonych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w nie-
prawidłowo skalkulowanej wysokości jest znacznie utrudniony. Konieczna jest zatem analiza czy 
w badanym obszarze można w ogóle mówić o efektywnym zapewnieniu wykonania wyroku TSUE 
w sprawie C-512/10. Autor przedstawia przy tym poglądy przedstawicieli doktryny i orzecznictwa 
odnoszące się do powyższego zagadnienia.

Słowa	kluczowe: transport kolejowy; dyrektywa 2001/14/WE; alokacja zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
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procesowym, w szczególności postępowaniu administracyjnym.
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I.	 Wprowadzenie
W dniu 30 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok 

w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej1, w którym stwier-
dził, że nie przyjmując środków zachęcających zarządcę infrastruktury kolejowej do zmniejszenia 
kosztów zapewnienia infrastruktury i wielkości opłat za dostęp do niej, a także umożliwiając przy 
obliczaniu opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do urządzeń związanych z obsługą pocią-
gów uwzględnienie kosztów, które nie mogą być uznane za bezpośrednio ponoszone jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na 
niej ciążą 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 alokacji zdolności przepustowej infra-
struktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania 
świadectw bezpieczeństwa2, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku3.

Celem dyrektywy 2001/14 jest zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu 
przedsiębiorstw kolejowych do infrastruktury, czyli do sieci kolejowej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 dy-
rektywy 2001/14, bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 lub art. 8 opłaty za minimalny pakiet 
dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń zostaną ustalone po koszcie, który jest bez-
pośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie C-512/10 TSUE wskazał, że koszty pośrednie, koszty 
finansowe i amortyzacja dokonywana w całości zgodnie z zasadami rachunkowości, a nie na 
podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury wynikającego z ruchu kolejowego, powinny być 
wyłączone z bazy kosztowej kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny 
dostęp, co jest równoznaczne z tym, że koszty te nie mają w oczywisty sposób żadnego bez-
pośredniego związku z wykonywaniem przewozów pociągami. W tej sytuacji TSUE stwierdził, 
że polskie przepisy4 pozwalają, przy obliczaniu opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do 
urządzeń związanych z obsługą pociągów, uwzględnić koszty, których nie można uznać za koszty 
bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami w rozumieniu art. 7 
ust. 3 dyrektywy 2001/14. 

W następstwie wyroku TSUE w sprawie C-512/10 polski ustawodawca, kierując się wolą stwo-
rzenia systemu zachęt dla zarządcy infrastruktury kolejowej do zmniejszenia kosztów zapewnienia 
infrastruktury i wielkości opłat za dostęp do niej, wydał w dniu 5 czerwca 2014 r. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kole-
jowej5. Powyższe rozporządzenie wyeliminowało możliwość naliczania przewoźnikom kolejowym 
marży zysku do opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do 
urządzeń związanych z obsługą pociągów. Analogiczne rozwiązania ustawodawca przyjął także 
1 Wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2013:338.
2 Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i po-
bierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. UE 2001 L 75); dalej: dyrektywa 2001/14.
3 Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. U. UE 2004 L 164/44).
4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.02.2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274); 
dalej: rozporządzenie z 2009 r.
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.06.2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2014, 
poz. 788.); dalej: rozporządzenie z 2014 r.
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w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwiet-
nia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej6. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 5 
i 6 ustawy o transporcie kolejowym7, opłata podstawowa jest obliczana jako iloczyn przebiegu 
pociągu i stawki jednostkowej określonej dla przejazdu pociągu na odległość jednego kilometra. 
Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, 
jakie zarządca ponosi jako rezultat przejazdu pociągu. W celu odzyskania całości ponoszonych 
kosztów zarządca może, jeżeli wykaże, że kondycja rynku to umożliwia, dokonać podwyżki stawek.

Zmiana prawa dokonana przez polskiego ustawodawcę zapewniła zatem poszanowanie za-
sady wyrażonej w dyrektywie 2001/14, że opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej mogą być 
kalkulowane jedynie w oparciu o koszty bezpośrednio ponoszone w związku z przejazdem pociągu. 

Powstał jednak problem zasadności naliczenia przez zarządców opłat na podstawie przepi-
sów poprzednio obowiązujących, w szczególności rozporządzenia z 2009 roku. Wobec Skarbu 
Państwa, reprezentowanego przez właściwe statio fisci, skierowane zostały pozwy o zapłatę z tego 
tytułu. Przewoźnicy kolejowi, powołując się na wyrok TSUE w sprawie C-512/10, domagali się 
od Skarbu Państwa naprawienia szkody wywołanej obowiązywaniem w latach 2004–2014 aktów 
normatywnych niezgodnych z prawem unijnym (delikt legislacyjny). 

W tle sporów sądowych pomiędzy Skarbem Państwa a przewoźnikami kolejowymi8 zaryso-
wała się również kwestia prawnych możliwości stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) w przedmiocie zatwierdzenia stawek jednostkowych 
opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej z powodu rażącego naruszenia prawa, które to 
decyzje zostały wydane w oparciu o przepisy prawa zakwestionowane przez TSUE w wyroku 
C-512/10. Powyższa okoliczność ma o tyle istotne znaczenie w analizowanym przypadku, że 
dopóki ostateczne decyzje administracyjne Prezesa UTK funkcjonują w obrocie prawnym, dopóty 
uznać należy, że stawki z nich wynikające mogły stanowić element wynagrodzenia wynikającego 
z umów zawieranych przez przewoźników kolejowych z zarządcami infrastruktury.

Z dokonanej przez autora analizy problemu wynika, że proces odzyskiwania przez przewoź-
ników kolejowych uiszczonych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w nieprawidłowo skal-
kulowanej wysokości napotyka spore trudności. Celem autora jest zatem odpowiedź na pytanie, 
czy w badanym obszarze można w ogóle mówić o efektywnym zapewnieniu wykonania wyroku 
TSUE w sprawie C-512/10.

II.	 Prawny	charakter	wyroków	TSUE
Najwyższe miejsce w strukturze unijnego sądownictwa zajmuje Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (przed dniem 1 grudnia 2009 r. określany mianem Trybunału Sprawiedliwości), 
który, działając na podstawie przepisów TFUE, jest w pewnych sytuacjach sądem pierwszej in-
stancji, jak też rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez Sąd, wtedy TSUE 

6 Dz. U. 2017, poz. 755; dalej: rozporządzenie z 2017 r.
7 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1043); dalej: uotk.
8 M.in. wyr. SO w Warszawie: z 24.03.2016 r., I C 685/15, Legalis; z 5.10.2016 r., I C 382/15, Legalis; z 9.12.2016 r., II C 878/15, Legalis; z 3.03.2017 r., 
I C 1311/15, Legalis; z 12.05.2018 r., I C 566/17, Legalis; z 22.03.2018 r., II C 625/17, Legalis; oraz wyr. SA w Warszawie: z 21.06.2018 r., I ACa 105/17, 
Legalis; z 28.11.2018 r., I ACa 1046/17, Legalis.
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działa jako sąd ostatniej instancji9. Przepis art. 91 § 1 Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości10 
stanowi natomiast, że wyrok wiąże z dniem jego ogłoszenia. Zgodnie z art. 260 ust. 1 TFUE, jeśli 
TSUE stwierdza, że państwo członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą 
na mocy traktatów, państwo to jest zobowiązane podjąć środki, które zapewnią wykonanie wy-
roku Trybunału. 

Analizując treść art. 267 TFUE, Sąd Najwyższy (dalej: SN) wywiódł z kolei pogląd, że 
„orzeczenie TSUE wydane na podstawie powyższego przepisu Traktatu wiąże tylko w sprawie, 
w której sąd zwrócił się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie pytania prejudycjalnego”11. Sąd 
Najwyższy poczynił przy tym konstatację, że „orzeczenie TSUE wydane w trybie prejudycjalnym 
nie wywiera skutku erga omnes, choć mogą z niego korzystać inne sądy, ale co do zasady obowią-
zek dostosowania zakwestionowanej przez TSUE regulacji spoczywa na polskim ustawodawcy”. 
Oznacza to, że przy rozpoznawaniu następnych spraw dotyczących podobnej materii, jak ta roz-
poznawana przez TSUE, sąd krajowy powinien posłużyć się wykładnią przedstawioną uprzednio  
przez Trybunał.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wyrok TSUE jest wiążący dla państwa członkowskiego UE, 
a zatem również dla Rzeczpospolitej Polskiej, i że adresatami wyroku w takim przypadku są: władza 
ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza, czyli mówiąc innymi słowy są nimi w pełni związane 
zarówno organy administracji, jak i podmioty prywatne, którym państwo polskie powierzyło wyko-
nywanie zadań administracji publicznej (tzw. podmioty administrujące)12. Państwo członkowie ma 
zatem obowiązek właściwie wykonać wyrok TSUE, co oznacza przede wszystkim zaprzestanie 
naruszenia oraz, gdzie jest to możliwe, naprawienie jego skutków13. 

Precyzując bardziej obowiązki władzy publicznej w powyższym zakresie można wskazać na 
obowiązek adresowany do władzy ustawodawczej zmiany (uchylenia) zakwestionowanych przez 
TSUE przepisów prawa w taki sposób, aby były one zgodne z prawem unijnym. Z kolei obowiąz-
kiem egzekutywy, podobnie jak judykatury, jest w takim przypadku stosowanie prounijnej wykładni 
przepisów prawa uznanych za niezgodne z prawem Unii Europejskiej (a contrario, gdy nie jest to 
możliwe, niestosowanie ich w ogóle). 

Należy mieć też na uwadze, że prawo pierwotne Unii Europejskiej nie zalicza orzeczeń TSUE 
do źródeł prawa unijnego, co ma ten skutek, że wydane przez TSUE wyroki nie mają mocy po-
wszechnie obowiązującej (wiążącej). W przypadku stwierdzenia naruszenia, o jakim jest mowa 
w art. 260 ust. 1 TFUE, charakter orzeczenia TSUE jest deklaratywny, wywołujący skutek ex tunc14. 

Czy wydanie orzeczenia przez TSUE stwierdzającego niezgodność prawa krajowego z prawem 
wspólnotowym przesądza zatem o bezprawności działania władzy publicznej? W analizowanej 
sprawie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej samo rozstrzygnięcie TSUE zawarte w wyroku 
C-512/10, zdaniem autora, nie będzie stanowić prejudykatu warunkującego odpowiedzialność 
odszkodowawczą Skarbu Państwa. 

 9 Przepisy art. 257-281 TFUE.
10 Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz. U. UE 2019 L 316/103).
11 Postanowienie SN z 25.01.2018 r., IV CSK 664/14, OSNC 2018/11/109.
12 Wyr. TS z 12.07.1990 r. w sprawie C-188/89 Foster przeciwko British Gas, ECLI:EU:C:1990:313.
13 Wyr. TS z 14.12.1982 r. w połączonych sprawach C-314/81 do C-316/81 oraz C-83/82 Waterkeyn, ECLI:EU:C:1982:430.
14 Wyr. TS z 12.09.2000 r. w sprawie C-359/97 Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, ECLI:EU:C:2000:426; wyr. TS z 13.01.2004 r. 
w sprawie C-453/00 Kühne & Heitz NV przeciwko Produktschap voor Pluimvee en Eieren, ECLI:EU:C:2004:17.
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III.	 Przesłanki	odpowiedzialności	odszkodowawczej	Skarbu	Państwa
Zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP15, każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka 

została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Natomiast 
w art. 417 § 1 k.c. przewidziano, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie 
lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa 
lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy 
prawa. Jednocześnie art. 4171 k.c. w § 1–3 przewiduje przypadki odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego (§ 1), prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decy-
zji (§ 2) albo niewydaniem orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis 
prawa (§ 3). W tych przypadkach wymaga się stwierdzenia niezgodności z prawem odpowiednio: 
aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji albo niewydania orzeczenia lub decyzji, 
gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, w odrębnym, właściwym postępowaniu16. 

Nawet późniejsze uchylenie decyzji administracyjnej nie powoduje jednak powstania odpowie-
dzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, gdyż zgodnie z art. 4171 § 2 k.c. warunkiem odpo-
wiedzialności cywilnej Skarbu Państwa za wydanie decyzji administracyjnej jest jej ostateczność 
i stwierdzenie we właściwym postępowaniu jej niezgodności z prawem. Odnosi się to również do 
wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu 
normatywnego niezgodnego z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Wartym odnotowania jest przy tym pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym 
„realizacja roszczenia o odszkodowanie przeciwko państwu członkowskiemu, a nawet w pewnym 
zakresie ocena ziszczenia się niektórych jego przesłanek, zwłaszcza przesłanki szkody oraz prze-
słanki związku przyczynowego, następuje wobec braku stosownych unormowań prawa unijnego 
przy zastosowaniu regulacji krajowych”17. 

Jak wskazuje przy tym doktryna, „zgodnie z orzecznictwem TS, sądy krajowe rozpatrujące 
roszczenia odszkodowawcze są uprawnione do samodzielnego orzeczenia o przesłance bezpraw-
ności bez jej stwierdzenia we „właściwym postępowaniu” przez TS czy jakikolwiek inny organ. 
Biorąc bowiem pod uwagę, że TS stwierdza naruszenie prawa Unii Europejskiej przez państwa 
członkowskie, a jednocześnie uznaje, że tego rodzaju orzeczenie nie jest konieczne sądom kra-
jowym dla rozstrzygnięcia o przesłance bezprawności, wydaje się mało prawdopodobne, aby TS 
uznał za spełniające warunek skuteczności uzależnienie orzeczenia o tej przesłance od wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego czy nawet samego TS” (Półtorak, 2010, s. 978).

W odniesieniu do decyzji administracyjnych utrwalił się natomiast w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego pogląd, zgodnie z którym sąd cywilny jest uprawniony do odmowy stosowania de-
cyzji administracyjnej wydanej przez organ oczywiście niewłaściwy lub bez zachowania jakiejkol-
wiek procedury oraz decyzji niepodpisanej18. Takie wadliwości decyzji nieposiadającej cech jej 
właściwych zbliżają ją do aktu nieistniejącego (actus nullus), który pozbawiony jest skuteczności 
w zakresie stosunków cywilnoprawnych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w kolejnych la-

15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (t.j. Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946); dalej: Konstytucja RP.
16 Z uwagi na złożoność zagadnienia w dalszej części artykułu autor celowo pomija kwestie związane z analizą podstaw odpowiedzialności Skarbu 
Państwa za delikt wadliwej legislacji, koncentrując swoją uwagę głównie na analizie podstaw odpowiedzialności z art. 4171 § 2 k.c.
17 Wyr. SN z 19.06.2013 r., I CSK 392/12, LEX nr 1365589.
18 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 30.09.1992 r., III AZP 17/92, OSNCP 1993/3/25; wyr. SN z 21.11.1980 r., III CZP 43/80, OSNCP 1981/8/142; 
wyr. SN z 9.04.1999 r., I CKN 66/98, niepubl.
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tach ten kierunek wykładni został podtrzymany i sąd cywilny nie może podważać funkcjonujących 
w obrocie decyzji administracyjnych19. 

We wspomnianych już sporach cywilnych pomiędzy Skarbem Państwa a przewoźnikami 
kolejowymi, ci ostatni wywodzili, że aby świadczyć swoje usługi, muszą mieć zapewniony dostęp 
do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez różne podmioty. Dostęp do infrastruktury kolejowej 
podlega opłacie, którą przewoźnicy kolejowi uiszczali okresowo na rzecz zarządców infrastruktury. 
Opłata za udostępnienie infrastruktury kolejowej jest obliczana w oparciu o tzw. stawki jednostko-
we. Stawki jednostkowe ustala zarządca na podstawie przepisów uotk. oraz aktów wykonawczych 
ministra właściwego do spraw transportu (m.in. rozporządzenia z 2009 roku). Stawki ustalone przez 
zarządców wymagają zatwierdzenia w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa 
UTK. Przewoźnicy kolejowi wskazywali zatem, że niezgodność prawa polskiego (rozporządzenia 
z 2009 r.) z prawem unijnym (dyrektywa 2001/14) i naruszenie zobowiązań traktatowych przez 
Rzeczpospolitą Polską potwierdził TSUE w wyroku w sprawie C-512/10. 

W konsekwencji powyższego należy odpowiedzieć na pytanie, czy przewoźnik kolejowy ma 
prawo do uczestniczenia w postępowaniu prowadzonym przez organ regulacyjny (Prezesa UTK), 
którego celem jest ustalenie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, jak również w po-
stępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności tej decyzji? Pozytywna odpowiedź na tak 
postawione pytanie warunkuje bowiem, zdaniem autora, możliwość dochodzenia odszkodowania 
przez przewoźnika od Skarbu Państwa na podstawie art. 4171 § 2 k.c., który wymaga stwierdzenia 
niezgodności z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej w odrębnym, właściwym postępowaniu. 

IV.	 Interes	prawny	w	byciu	stroną	postępowania	dotyczącego	stawek	
jednostkowych	opłat	za	dostęp	do	infrastruktury	kolejowej

Krąg podmiotów postępowania należy ustalać w oparciu o przepis art. 28 k.p.a., zgodnie 
z którym stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obo-
wiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 
lub obowiązek. Tak więc podmiot, który składała wniosek o wszczęcie postępowania administra-
cyjnego musi wykazać swój interes prawny w takiej sprawie. 

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza ustalenie powszechnie obowiązu-
jącego przepisu prawa – najczęściej materialnego, na podstawie którego strona formułuje swoje 
żądania. Interes prawny nie jest natomiast tożsamy z interesem faktycznym. Jak podkreśla przy 
tym doktryna, „interes prawny jest szczególnym rodzajem interesu strony i nie należy go mylić 
z pojęciami «interesu strony» i «interesu obywatela», którymi posługują się przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego” (Kmiecik, 2013, s. 19). A zatem, stroną postępowania admi-
nistracyjnego może być bowiem tylko podmiot, który posiada interes prawny do występowania 
w danej sprawie. 

Przedmiotem analizy w badanym obszarze winna być zatem kwestia prawnych możliwości 
prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach z wniosków przewoźników kolejowych 
o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie zatwierdzenia sposobu ustalania stawek jed-
nostkowych opłat do dostęp do infrastruktury kolejowej.

19 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 9.10.2007 r., III CZP 46/07, OSNC 2008/3/30.
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Zważyć należy, iż zgodnie z art. 33 ust. 15 uotk, Prezes UTK w terminie 90 dni od dnia otrzy-
mania projektu cennika, o którym mowa w art. 33 ust. 13 uotk, w drodze decyzji, zatwierdza go 
w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej 
albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi 
przepisami. Decyzja wydawana w tego rodzaju sprawach jest skierowana jedynie do zarządcy 
infrastruktury kolejowej, który niezwłocznie po opracowaniu projektu cennika umieszcza go w re-
gulaminie sieci oraz, nie później niż w terminie 9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu obowiązy-
wania rocznego rozkładu jazdy pociągów, przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi UTK w części 
dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego 
kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników (art. 33 ust. 14 uotk). 
Po spełnieniu przesłanek z art. 31 k.p.a., postępowanie to może toczyć się, zdaniem autora, 
również przy ewentualnym udziale organizacji społecznych jako podmiotów na prawach strony. 

Jak to zostało już wyartykułowane powyżej, interes prawny musi mieć oparcie w normie 
prawa materialnego. Tymczasem decyzja Prezesa UTK w sprawie zatwierdzenia stawek jed-
nostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej nie 
rozstrzyga o prawach i obowiązkach przewoźnika kolejowego. Należy przy tym wskazać również 
na różnicę pomiędzy interesem prawnym a faktycznym, który posiada przewoźnik kolejowy. Od 
tak pojmowanego interesu prawnego judykatura odróżnia interes faktyczny, „to jest stan, w którym 
obywatel wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, 
nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
mającego stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji”20. 

Stosownie do art. 4 pkt 9 uotk przewoźnikiem kolejowym jest przedsiębiorca uprawniony na 
podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub 
podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej. Stosownie do art. 43 ust. 5 
uotk, licencja nie uprawnia przedsiębiorcy do dostępu do infrastruktury kolejowej. Procedurę 
udostępniania infrastruktury kolejowej reguluje art. 29 uotk, a samo udostępnienie infrastruktury 
kolejowej polega na przydzieleniu przewoźnikowi kolejowemu zdolności przepustowej, w tym m.in. 
przydzielaniu trasy pociągu, przydzielaniu zdolności przepustowej dla wykonania manewrów lub 
postoju pojazdów kolejowych (art. 29 ust. 1 uotk). Prawo do korzystania z przydzielonych i wyzna-
czonych w rozkładzie jazdy tras pociągów przewoźnik kolejowy nabywa po zawarciu umowy z za-
rządcą (art. 29d ust. 1 uotk), a z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej jej zarządca pobiera 
opłaty, o których mowa w art. 33 uotk. Opłaty, o których mowa są więc niezbędnym elementem 
umowy zawartej na podstawie art. 29d ust. 1 uotk. Wysokość opłat, która stanowi sumę opłaty 
podstawowej i dodatkowej ustala na podstawie art. 33 ust.1 uotk zarządca infrastruktury kolejowej. 
Prezes UTK, zatwierdzając sposób ustalania stawki jednostkowej opłat na podstawie, daje pod-
stawę do ewentualnych zmian umów cywilnoprawnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi. 

W świetle orzecznictwa sądów21, pomimo istnienia pośredniego związku pomiędzy zatwier-
dzeniem sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej za udostępnianie linii kole-

20 Postanowienie NSA z 7.10.2011 r., II OZ 900/11, Legalis; postanowienie WSA w Gdańsku z 10.11.2011 r., II SA/Gd 653/11, Legalis.
21 Wyr. WSA w Warszawie z 29.11.2007 r., VI SA/Wa 1517/07, Legalis; wyr. SN z 16.03.2004 r., III SK 9/04, OSNAPiUS 2005/1/15; postanowienie SN 
z 8.03.2000 r., I CKN 1217/99, Biul. SN 2000/7/8; postanowienia SA w Warszawie z 23.10.2019 r., VII AGz 553/19, VII AGz 546/19; postanowienia SA 
w Warszawie z 6.11.2019 r., VII AGz 552/19, VII AGz 190/19, VII AGz 545/19, VII AGz 548/19; postanowienia SA w Warszawie z 13.11.2019 r., VII AGz 
151/19, VII AGz 462/19, VII AGz 463/19, VII AGz 496/19, VII AGz 547/19, VII AGz 551/19, VII AGz 558/19, VII AGz 559/19, VII AGz 573/19, VII AGz 
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jowych stosowanych przez zarządcę infrastruktury w trybie art. 33 uotk a koniecznością przyjęcia 
obowiązującej stawki opłat w treści umowy cywilnoprawnej pomiędzy zarządcą a przewoźnikiem, 
to interes przewoźnika kolejowego w odniesieniu do omawianego przepisu ma wymiar wyłącznie 
ekonomiczny (faktyczny), ponieważ stwierdzenie nieważności decyzji stawkowych, wpływając 
pośrednio na ewentualne roszczenia majątkowe wynikające ze stosunku cywilnoprawnego po-
między zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem, nie ma swojego źródła materialnoprawnego22.

Żaden ze wskazanych powyżej przepisów uotk nie daje zatem przewoźnikowi kolejowemu 
uprawnienia do występowania z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa UTK za-
twierdzającej sposób ustalania stawki opłat. Wskazane przepisy uotk są adresowane do podmiotu, 
który ustala opłaty (zarządca infrastruktury) i do podmiotu, który następnie będzie ją zatwierdzał 
(Prezes UTK). 

Tak więc w realiach analizowanego przypadku, zdaniem autora, przewoźnikowi kolejowemu 
nie przysługuje prawo strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wniosku zarządcy 
infrastruktury kolejowej o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz dodat-
kowej. 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 
legitymacji procesowej w postępowaniu o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Zatem postę-
powania takie, co do zasady toczą się z udziałem jednej tylko strony – zarządcy infrastruktury 
kolejowej bez udziału przewoźników kolejowych23.

V.	 Stwierdzenie	nieważności	decyzji	stawkowych	z	urzędu
Jedną z fundamentalnych zasad postępowania administracyjnego, wyrażoną w art. 16 § 1 

k.p.a., jest zasada trwałości decyzji administracyjnych. Jak wskazuje przy tym nauka prawa admini-
stracyjnego, „zasada trwałości decyzji ostatecznych nie może być jednak utożsamiana z niezmien-
nością decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 16 § 1 zd. 2 k.p.a., uchylenie lub zmiana decyzji 
ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko 
w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych. Oznacza to, że decyzje 
te nie mogą być zmieniane lub uchylane dowolnie, lecz tylko w trybie i w przypadkach określonych 
w kodeksie postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych” (Glibowski, 2020).

Z kolei możliwość wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji wymagać będzie od organu weryfikacji pod kątem przesłanek warunkujących dopuszczal-
ność prowadzenia takiego postępowania. Możliwości zastosowania tej instytucji określa art. 156 
§ 1 k.p.a. A zatem przesłanka pozytywna stwierdzenia nieważności to wystąpienie choćby jednej 

574/19, VII AGz 575/19, VII AGz 621/19, VII AGz 640/19, VII AGz 705/19, VII AGz 708/19, VII AGz 709/19, VII AGz 710/19, VII AGz 771/19, VII AGz 
871/19, VII AGz 872/19, orzeczenia niepublikowane.
22 Odnotować jednak należy, że postanowieniem z 28.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze I CSK 435/18 SN zwrócił się do TSUE z pytaniami prawnymi 
dotyczącymi interpretacji przepisów dyrektywy 2001/14, których treść była następująca, tj.: „Czy przepisy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 26.02.2001 r., a w szczególności art. 4 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1, 3, 5 i 6 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na prze-
szkodzie dochodzeniu przez przedsiębiorcę kolejowego, z pominięciem sądowej kontroli decyzji organu nadzorczego, roszczeń odszkodowawczych 
w stosunku do państwa członkowskiego z powodu nieprawidłowej implementacji dyrektywy w sytuacji, w której elementem odszkodowania byłaby 
nadpłacona opłata za użytkowanie infrastruktury kolejowej?” oraz „Czy przyjęcie, że prawo do odszkodowania na podstawie prawa wspólnotowego za 
wadliwe stosowanie prawa Unii Europejskiej, a w szczególności za wadliwą implementację dyrektywy lub brak jej implementacji, przysługuje wyłącznie, 
gdy naruszona norma jest dla jednostek źródłem uprawnienia, naruszenie prawa ma charakter kwalifikowany (w szczególności w postaci oczywistego 
i ciężkiego przekroczenia władzy dyskrecjonalnej państwa członkowskiego przy implementacji dyrektywy), a związek przyczynowy między naruszeniem 
a szkodą ma charakter związku bezpośredniego, sprzeciwia się regulacji prawa państwa członkowskiego, które przyznaje w takich przypadkach prawo 
do odszkodowania przy spełnieniu mniej surowych przesłanek?”. Pozyskano z: http://www.sn.pl, Komunikaty o sprawach (29.11.2019). 
23 Według danych UTK na 10.12.2019 r. w Polsce funkcjonuje 118 licencjonowanych przewoźników kolejowych. Pozyskano z: https://www.utk.gov.pl, 
Rejestr licencjonowanych przewoźników kolejowych (02.01.2020). 
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z podstaw określonych w art. 156 k.p.a. Z kolei przesłanki negatywne, określone w art. 156 § 2 
k.p.a., to: upływ terminu – nie stwierdza się bowiem nieważności decyzji z przyczyn wymienio-
nych w § 1 pkt. 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, oraz 
spowodowanie nieodwracalnych skutków prawnych przez decyzje. 

Zgodnie z poglądami sądów administracyjnych, „o naruszeniu prawa w stopniu rażącym 
można mówić tylko wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią zastosowa-
nego przepisu prawa wskazuje na oczywistą niezgodność. W konsekwencji traktowanie narusze-
nia prawa jako «rażące» może mieć miejsce tylko wyjątkowo, a mianowicie, gdy jego waga jest 
znacznie większa niż stabilność ostatecznej decyzji”24. Z kolei „oczywistość naruszenia prawa ma 
miejsce w szczególności wówczas, gdy decyzja została wydana wbrew zakazom lub nakazom 
ustanowionym w przepisie, a także wtedy, gdy wbrew przesłankom przepisu nadano prawa lub 
nałożono obowiązki lub też odmówiono ich nadania (nałożenia). W sposób rażący może zostać 
naruszony wyłącznie przepis, który nadaje się do zastosowania w tzw. bezpośrednim rozumieniu, 
to znaczy taki, który nie wymaga stosowania wykładni prawa, a skutki, które wywołuje decyzja 
uznana za rażąco naruszającą prawo, to skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia 
wymagań praworządności – skutki gospodarcze lub społeczne naruszenia, których wystąpienie 
powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy prawo-
rządnego państwa”25. 

Otoczenie materialnoprawne analizowanego w niniejszym artykule zagadnienia wyznaczają 
przepisy dyrektywy 2001/14, jak również właściwe przepisy krajowe26. Należy zwrócić uwagę, że 
celem określonym w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/14 było bilansowanie zestawienia rachunkowego 
zarządcy infrastruktury z jednej strony dochodami z opłat za infrastrukturę i nadwyżkami z innych 
rodzajów działalności handlowej oraz finansowaniem przez państwo, z drugiej zaś – wydatka-
mi na infrastrukturę. Podobny cel sformułowano również w art. 8 ust. 4 obecnie obowiązującej 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego27. W obydwu przypadkach osiągnię-
ciu celu zbilansowania działalności zarządcy infrastruktury miały sprzyjać podwyżki, o których 
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2012/34. Marża 
zysku określona w § 12 i 13 rozporządzenia z 2009 r., oraz we wcześniejszych rozporządzeniach 
z 2004 r. i 2006 r., mogła być traktowana jako podwyżka w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 
2001/14. W podobny sposób polskie przepisy zostały zinterpretowane przez Komisję Europejską, 
która złożyła do TSUE skargę na Rzeczpospolitą Polską w sprawie C-512/10. Zauważyć należy, 
że TSUE nie stwierdził naruszeń w tym zakresie po stronie polskiego ustawodawcy. 

Zważyć również należy, iż marża zysku w ograniczonej formie nadal pozostała w polskim 
porządku prawnym, odpowiednikiem uprzednio obowiązującej opłaty podstawowej za dostęp do 
urządzeń związanych z obsługą pociągów jest bowiem w bieżącym stanie prawnym opłata za 

24 Wyr. NSA z 17.04.1996 r., III SA 565/95, Legalis; wyr. SN z 20.06.1995 r., III ARN 22/95, Legalis.
25 Wyr. WSA w Warszawie z 6.09.2017 r., VII SA/Wa 2010/16, Legalis.
26 Przepisy uotk w brzmieniu obowiązującym w latach 2003–2014 oraz odpowiednie akty wykonawczej do tej ustawy, tj.: rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 7.04.2004 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2004 Nr 83, poz. 768), obowiązujące od 
5.05.2004 r. do 11.07.2006 r.; dalej: rozporządzenie z 2004 r.; rozporządzenie Ministra Transportu z 30.05.2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzy-
stania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2006 Nr 107, poz. 737), obowiązujące od 12.07.2006 r. do 12.03.2009 r.); dalej: rozporządzenie z 2006 r.; oraz 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.02.2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2009 Nr 35, poz. 274), 
obowiązujące od 13.03.2009 r. do 23.06.2014 r.
27 Dz. Urz. UE L 343/32; dalej: dyrektywa 2012/34.
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dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, która stosownie do art. 36e ust. 2 uotk nie może prze-
kraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny 
zysk określony jako stopa zwrotu z kapitału własnego ustalona przez operatora, uwzględniająca 
ewentualne rodzaje ryzyka, w szczególności związane z przychodami, oraz średnią stopę zwrotu 
dla danego sektora w ostatnich latach, nie większą niż 10%. W tym zakresie przepisy uotk zacho-
wują zgodność z dyrektywą 2012/34, która wprowadziła możliwość naliczania rozsądnego zysku 
(art. 31 ust 7 i 8 dyrektywy 2012/34). Pojęcie „rozsądnego zysku” definiuje z kolei art. 3 pkt 17 
dyrektywy 2012/34, zgodnie z którym rozsądny zysk oznacza stopę zwrotu z własnego kapitału, 
która uwzględnia ryzyko, w tym związane z przychodami – lub brak takiego ryzyka – ponoszone 
przez operatora obiektu infrastruktury usługowej i uwzględnia średnią stopę dla danego sektora 
w ostatnich latach.

W tym kontekście należy zauważyć także, że w wyroku TSUE w sprawie C-512/10 wskazano, 
że dyrektywa 2001/14 nie zawiera żadnej definicji pojęcia „kosztu, który jest bezpośrednio pono-
szony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami”, a żaden przepis prawa wspólnotowego 
nie określa kosztów objętych lub kosztów nieobjętych tym pojęciem.

Ponieważ chodzi o pojęcie z zakresu nauk ekonomicznych, którego stosowanie, jak za-
uważył rzecznik generalny w opinii wydanej w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej, wywołuje poważne trudności w praktyce, należy uznać, że ze względu 
na nieprecyzyjność dyrektywy 2001/14 oraz brak dokładnej definicji pojęcia „koszty bezpośrednio 
ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami”, a także brak przepisu prawa unij-
nego, który wyliczałby szczegółowo koszty wchodzące w skład tego pojęcia, państwom członkow-
skim przysługuje – przy obecnym stanie prawa unijnego – pewien margines swobody w ocenie 
ekonomicznej do celów transponowania i stosowania omawianego pojęcia28. 

Ponadto, wyrok TSUE dotyczył tylko kwestii prawidłowej transpozycji prawa unijnego w kon-
tekście przepisów rozporządzenia z 2009 r., dlatego ewentualne roszczenia związane z wyrokiem 
TSUE mogą dotyczyć tylko rozstrzygnięć zapadłych pod rządami rozporządzenia z 2009 roku. 
Wyrok TSUE nie kwestionuje przy tym zgodności z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14 przepisów 
art. 33 ust. 2 uotk oraz § 6 rozporządzenia z 2009 roku. Za niezgodne z dyrektywą uznaje nato-
miast zasady kalkulacji stawek dla planowanej do udostępnienia infrastruktury kolejowej okre-
ślone w § 8 tego rozporządzenia, a obejmujące: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty 
finansowe oraz pracę eksploatacyjną. 

Podkreślić również należy, że wyrok TSUE nie przesądził, że opłaty za dostęp do infrastruk-
tury kolejowej określane przez zarządców były zbyt wysokie. Ustalone zostało jedynie, że doszło 
do niewłaściwej transpozycji dyrektywy 2001/14, przez co powstała niezgodność prawa polskie-
go z prawem Unii Europejskiej. W wyroku tym podkreślono, że pojęcie „kosztu bezpośredniego” 
budziło i nadal budzi wątpliwości, w wielu krajach europejskich, co do jego definicji i stosowania 
w praktyce, dlatego wręcz niemożliwe jest precyzyjne określenie, jakie koszty i w jakiej konkretnie 
wysokości są związane bezpośrednio z przejazdem pociągu. O legalnej definicji kosztu bezpo-
średniego można mówić dopiero od momentu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są 

28 Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena z 13.12.2012 r. w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 
ECLI:EU:C:2012:790.
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ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu29. Jednocześnie mocą art. 31 ust. 3 
dyrektywy 2012/34 pozostawiono zarządcom infrastruktury kolejowej możliwość dostosowania 
się do zasad pobierania opłat w okresie 4 lat od wejścia w życie aktów wykonawczych opraco-
wanych przez Komisję Europejską.

Na wielorakie rozumienie w prawie europejskim pojęcia „kosztów bezpośrednich” wskazu-
je również preambuła do rozporządzenia KE, w której stwierdza się, że modelowanie kosztów 
wymaga wyższego poziomu jakości danych i wiedzy technicznej niż metody oparte na odję-
ciu niektórych niekwalifikowanych kategorii kosztów od kosztów całkowitych. Ponadto organy 
regulacyjne mogą jeszcze nie mieć możliwości sprawdzenia zgodności konkretnych obliczeń 
z przepisami dyrektywy 2012/34. W związku z powyższym, jeśli te bardziej rygorystyczne wy-
mogi są spełnione, zarządca infrastruktury powinien mieć prawo do obliczania kosztów bez-
pośrednich na podstawie modelowania ekonometrycznego lub inżynieryjnego, lub połączenia  
obu tych modeli.

TSUE wielokrotnie podkreślał, że nie jest możliwe utożsamianie pojęcia „kosztów bezpośred-
nich” z kosztami krańcowymi. W wyroku TSUE z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie C-545/10 Komisja 
Europejska przeciwko Republice Czeskiej, TSUE nie zgodził się bowiem ze stanowiskiem Komisji 
Europejskiej, która utożsamia koszt, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania 
przewozów pociągami z wąsko rozumianym pojęciem „kosztu krańcowego”30. Nie ma bowiem 
możliwości zastosowania zasady kosztów krańcowych sensu stricto, ponieważ opłaty nie mogą 
w pełni uwzględniać różnic związanych z różnymi formami użytkowania. W ww. wyroku TSUE 
wskazano zatem, iż państwa członkowie mają pewnego rodzaju swobodę w zakresie uregulowa-
nia sposobu określania kosztów bezpośrednich i metodologii ich obliczenia. 

Jak wskazał przy tym rzecznik generalny w opinii wydanej w sprawie C-556/10 Komisja 
Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, swoboda, o której mowa powyżej, ograni-
czona została jedynie pewnymi ramami wynikającymi z przepisów dyrektywy 2001/14. W myśl 
art. 7 ust. 3 tejże dyrektywy, bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 lub art. 8, opłaty za mi-
nimalny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń zostaną ustalone po koszcie, 
który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. Powołany 
przepis wskazuje, że zasada zwrotu kosztów bezpośrednich nie jest jedyną dopuszczalną zasadą 
określania ustalania wysokości stawek. Dopuszczona została również możliwość określenia za-
sad ustalania w taki sposób, aby zarządca miał możliwość odzyskania pełnych kosztów. Zasadę 
tę określa art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14, zgodnie z którym w celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę infrastruktury, dane państwo członkowskie może, jeżeli 
rynek może to wytrzymać, dokonywać podwyżek na podstawie efektywnych, przejrzystych i nie-
dyskryminujących zasad, gwarantując jednak optymalną konkurencyjność, zwłaszcza w między-
narodowych kolejowych przewozach towarowych. System pobierania opłat będzie respektować 
osiągnięte wzrosty produktywności przez przedsiębiorstwa kolejowe. Między tymi granicznymi 
systemami zarządca może stosować dodatkowe kryteria pobierania opłat, dokonując podwyżek 
na podstawie efektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących zasad gwarantujących optymalną 

29 Dz. Urz. UE L 148/17; dalej: rozporządzenie KE.
30 Wyr. TSUE z 11.07.2013 r. w sprawie C-545/10 Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej, ECLI:EU:C:2013:509.
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konkurencyjność, a także ulgi w zakresie przewidzianym przepisami dyrektywy oraz w granicach 
wprowadzonych przez poszczególne państwa członkowskie31.

Podsumowując dotychczasowe analizy, zdaniem autora, zarówno z opinii wydanych przez 
rzecznika generalnego, w związku z szeregiem prowadzonych przez TSUE postępowań doty-
czących zgodności przyjętych przez poszczególne państwa członkowskie systemów kalkulacji 
opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, jak i z samych orzeczeń TSUE wynika, 
że dyrektywa 2001/14 nie wprowadza dwóch alternatywnych systemów obliczania kosztów, lecz 
wskazuje w przepisie art. 7 ust. 3 i art. 3 ust. 1 poziom minimalny (koszt bezpośredni) oraz mak-
symalny odpowiadający całkowitej kwocie kosztów poniesionych przez zarządcę infrastruktury. 
Oznacza to tym samym, że dyrektywa przyznaje zarządcy prawo ustalania stawek na poziomie 
wyższym niż wynikający z kosztów bezpośrednich ponoszonych jako rezultat wykonywania prze-
wozów pociągami. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że przepisy dyrektywy 2001/14, aby mogły być 
zastosowane bezpośrednio, musiałyby być wystarczająco jasne i precyzyjne, zupełne i bezwa-
runkowe32. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przepisy uotk dotyczące ustalania opłat za ko-
rzystanie z infrastruktury kolejowej stanowiły implementację dyrektywy 2001/14. Niewątpliwie, 
zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14, opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do torów 
w celu obsługi urządzeń mają być ustalone po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako 
rezultat wykonywania przewozów pociągami, bez uszczerbku dla przepisów art. 7 ust. 4 lub 5 
oraz art. 8 tej dyrektywy. Z treści art. 33 ust. 2 uotk wynika, że opłata podstawowa za korzystanie 
z infrastruktury kolejowej ustalana jest przy uwzględnieniu kosztów, jakie bezpośrednio poniesie 
zarządca tej infrastruktury jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, a zatem treść tego 
przepisu odpowiada treści dyrektywy. Nie ma zatem podstaw do uznania, że w tego typu spra-
wach konieczne będzie bezpośrednie zastosowanie dyrektywy 2001/14, skoro istnieje w systemie 
prawa przepis prawa krajowego – art. 33 ust. 2 uotk. 

Uwzględniając powyższe argumenty, w ocenie autora, wobec decyzji Prezesa UTK wyda-
nych na podstawie przepisów zakwestionowanych przez TSUE, przesłanki z art. 156 § 1 k.p.a., 
w szczególności rażące naruszenie prawa, nie wystąpiły. Z pewnością nie może być tutaj mowy 
o naruszeniu w stopniu rażącym, z uwagi na bardzo poważne praktyczne problemy związane 
z rozumieniem definicji tzw. kosztów bezpośrednich, na co zwrócił uwagę również TSUE w swoim 
dotychczasowym orzecznictwie. Nie istnieje też żaden przepis szczególny przewidujący nieważ-
ność z mocy prawa odnoszący się do ww. aktów Prezesa UTK. 

Nie sposób zatem uznać za słuszny pogląd, że na skutek wyroku TSUE w sprawie  
C-512/10 Prezes UTK powinien z urzędu doprowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji ad-
ministracyjnych wydanych w przedmiocie stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury 
kolejowej. W zaistniałej bowiem sytuacji, zdaniem autora, samo wydanie przez TSUE orzeczenie 
stwierdzające niezgodność prawa krajowego z prawem wspólnotowym nie przesądza jeszcze 
o bezprawności działania władzy publicznej.

31 Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena z 6.09.2012 r. w sprawie C-556/10 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, 
ECLI:EU:C:2012:528.
32 Wyr. TSUE z 19.01.1982 r. w sprawie C-8/81 Ursula Becker przeciwko Finanzamt Münster-Innenstadt, ECLI:EU:C:1982:7.
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VI.	 Podsumowanie
Istniejące wątpliwości dotyczące kwestii doliczania marży zysku do opłat za korzystanie 

z infrastruktury kolejowej zostały ostatecznie usunięte przez polskiego ustawodawcę poprzez 
zmianę legislacyjną, która zapewniła poszanowanie zasady wyrażonej w dyrektywie 2001/14, że 
opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej mogą być kalkulowane jedynie w oparciu o koszty 
bezpośrednio ponoszone w związku z przejazdem pociągu. 

W następstwie wyroku TSUE w sprawie C-512/10 polski ustawodawca, kierując się wolą 
stworzenia systemu zachęt dla zarządcy infrastruktury kolejowej do zmniejszenia kosztów za-
pewnienia infrastruktury i wielkości opłat za dostęp do niej, wydał w 2014 r. nowe rozporządzenie 
w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Tak więc w tym obszarze 
można mówić o efektywnym zapewnieniu wykonania wyroku TSUE w sprawie C-512/10.

Z kolei kwestię prawnych możliwości dochodzenia przez przewoźników kolejowych odszko-
dowań z tytułu uiszczonych opłat w nieprawidłowo skalkulowanej wysokości warunkuje treść 
art. 4171 § 2 k.c., zgodnie z którym przesłanką odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa za 
wydanie decyzji administracyjnej jest jej ostateczność i stwierdzenie we właściwym postępowaniu 
jej niezgodności z prawem. Po przeprowadzonej analizie w ramach niniejszego artykułu, autor nie 
doszukał się uzasadniony argumentów do przyjęcia, że Prezes UTK ma podstawy do stwierdze-
nia nieważności decyzji w przedmiocie stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury 
kolejowej. 
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I.	 Wprowadzenie
Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogło-

szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wydanego na 
podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1239, ze zm.), w okresie od 20 marca 2020 r. do 
odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP), obowiązuje stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ogłoszenie stanu epidemii umożliwiło wprowadzenie wielu 
nakazów, zakazów i ograniczeń nie tylko w zakresie przemieszczania się, lecz także dotyczących 
np. prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania zakładów pracy czy też świadczenia 
usług przewozowych.

Przedmiotem badań jest wpływ regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdzia-
łania i zwalczania COVID-19, obowiązujących według stanu prawnego na dzień 24 listopada 
2020 r., na funkcjonowanie sektora transportu kolejowego w Polsce. Analizą objęto w szczegól-
ności rozwiązania instytucjonalno-prawne zawarte w przepisach następujących aktach prawnych:
– rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 
ze zm.) (dalej: rozporządzenie z 9 października 2020 r.);

– ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) (dalej: ustawa z 2 marca 2020 r.);

– ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, ze zm.); (dalej: ustawa z 16 kwietnia 
2020 r.).
Ponadto, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa 

kolejowe należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 65 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopła-
tach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086, ze zm.), która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., w ustawie 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1292, ze zm.) dodany został 
art. 51 ust. 3a, na podstawie którego za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności 
kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1041) lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344), jeżeli może to usprawnić 
prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działal-
ności gospodarczej.
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II.	Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	9	października	2020	r.	 
w	sprawie	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	 

i	zakazów	w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z 9 października 2020 r., do odwołania wstrzymane 

jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem 
granicy RP. Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca 
zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, jest obowiązana (§ 2 ust. 2 rozporządzenia z 9 paź-
dziernika 2020 r.):
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania 

lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu 
do kontaktu;

2) odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni od dnia następującego po przekroczeniu 
granicy państwowej1.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia z 9 października 2020 r., powyższego obowiązku nie 
stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych 
przez obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lip-
ca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 
2015, poz. 360, ze zm.) oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu 
towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności za-
wodowe w RP lub państwie sąsiadującym. Podstawą zwolnienia jest lista stanowiąca wykaz tych 
osób, przekazana przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa UTK, 
który następnie przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Stosownie do treści § 24 ust. 1 rozporządzenia z 9 października 2020 r., do odwołania wy-
konywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą 
zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu 
wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Zgodnie z treścią ust. 4 
pkt 7 lit. d) omawianego przepisu, do zadań tych zalicza się sprawy z zakresu administracji 
architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej 
na podstawie przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. 2020, 
poz. 1043, ze zm.) (dalej: uotk).

W myśl przepisu § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 9 października 2020 r., do odwołania, 
w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 1944, ze zm.)2, danym środkiem transportu można przewozić w tym samym 
czasie nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc 
siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-
-ruchowej przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. 
Dodatkowo na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1 omawianego rozporządzenia, do odwołania nakłada 

1 Z dniem 24.10. 2020 r. zniesiony został obowiązek kwarantanny w stosunku do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą 
obowiązkiem kwarantanny.
2 Stosownie do treści tego przepisu publiczny transport zbiorowy oznacza „powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych 
odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej”.
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się obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbi-
cy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 110, ze zm.): 
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności 

publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby administracji publicznej lub obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny. 

III.	Ustawa	z	2	marca	2020	r.	o	szczególnych	rozwiązaniach	
związanych	z	zapobieganiem,	przeciwdziałaniem	 
i	zwalczaniem	COVID-19,	innych	chorób	zakaźnych	 

oraz	wywołanych	nimi	sytuacji	kryzysowych
Poniższa analiza obejmuje przepisy ustawy z 2 marca 2020 r., w wersji uwzględniającej 

późniejsze zmiany, w tym na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2020 r., która omawiana 
jest w kolejnej części niniejszego artykułu, z punktu widzenia następujących kwestii: prowadze-
nie badań lekarskich i psychologicznych; szkolenia, okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności 
maszynistów oraz egzaminy okresowe; postępowania administracyjne; inne przepisy dotyczące 
transportu kolejowego.

1.	Badania	lekarskie	i	psychologiczne

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w przypadku ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się 
wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z przepisów:
– art. 229 § 2 zdanie pierwsze („Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim”), § 4a 

(„Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skie-
rowania wydanego przez pracodawcę”) w zakresie badań okresowych i § 5 (obowiązki 
pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji 
i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320);

– art. 22b ust. 7 uotk (badania na świadectwo maszynisty) w zakresie wykonywania okreso-
wych badań lekarskich i badań psychologicznych. 

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie 
podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa powyżej i wykonać je w okresie 
nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r., w przypadku braku dostępności do le-
karza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie 
może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie 
wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
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epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo od dnia odwołania 
stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych 
pracownika.

Ponadto, stosownie do treści art. 31m ust. 1 ustawy z 2marca 2020 r. orzeczenia lekarskie 
wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upły-
nęła po 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie innych 
badań lekarskich lub psychologicznych wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego 
albo psychologicznego, a ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje waż-
ność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności 
lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania 
odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 
wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 15zzzy ust. 1 ustawy z 2 marca 
2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przepro-
wadzanie badań lekarskich i psychologicznych:
1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 uotk;
2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 uotk;
3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 
kolejowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 uotk;

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 22d ust. 1 
uotk, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 11 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 462);

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 59 ust. 6 pkt 3 uotk.

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa powyżej, upływa 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych 
badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii (art. 15zzzy 
ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r.).

2.	Szkolenia,	okresowe	sprawdziany	wiedzy	i	umiejętności	maszynistów	oraz	egzaminy	
okresowe

W myśl art. 15zzzz ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów 
wiedzy i umiejętności maszynistów, o których mowa w art. 22b ust. 7 oraz ust. 21 pkt 4 uotk, jak 
również szkoleń dla osób, o których mowa w art. 15zzzy ust. 1 pkt. 3–5 tej ustawy. Stosownie do 
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treści art. 15zzzza ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. zawiesza się również przeprowadzanie egza-
minów okresowych, o których mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zwią-
zanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych 
rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2015, poz. 46) (dalej: rozporządzenie z 30 grudnia 2014 r.).

W przypadku gdy termin przeprowadzenia ww. szkolenia, okresowego sprawdzianu wiedzy 
i umiejętności maszynistów lub egzaminu okresowego przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii.

3.	Terminy	ważności	dokumentów	z	zakresu	transportu	kolejowego

Na podstawie art. 15zzzy1 ustawy z 2 marca 2020 r., w przypadku gdy termin ważności:
1) autoryzacji bezpieczeństwa, o której mowa w art. 18a uotk,
2) certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18b uotk,
3) świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 19 uotk,
4) licencji maszynisty, o której mowa w art. 22 ust. 1 uotk,
5) świadectwa maszynisty, o którym mowa w art. 22b ust. 1 uotk,
6) certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), o któ-

rym mowa w art. 23j ust. 8 uotk
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega 
on przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

4.	Inne	przepisy	dotyczące	transportu	kolejowego

Na podstawie art. 12f ustawy z 2 marca 2020 r. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 20 uotk, tj. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów 
kolejowych (Dz. U. 2016, poz. 226, ze zm.), o czasookres: 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 
3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania. 

W myśl przepisu art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, który utracił moc obowiązującą z 5 września 
2020 r., zarządzający dworcem kolejowym i przewoźnik kolejowy nie ponosili odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi 
działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości 
świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu oraz brak możliwości lub ograniczenie pro-
wadzenia działalności handlowej na dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo 
utraty przychodów.

Art. 15zzzzl1 ustawy z 2 marca 2020 r. reguluje kwestie związane ze wsparciem finansowym 
przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. Na podstawie ust. 1 tego przepisu w celu 
przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu przekazuje opera-
torom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich 
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w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, środki 
finansowe za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano taki stan, na poziomie kwoty dotacji 
przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego rozliczonej za te same miesięczne okresy w roku poprzednim, 
pomniejszonej o przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej na finansowanie utraco-
nych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
za te miesiące. Środki te przekazywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw transportu, w celu sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym3, w części określonej w art. 50 ust. 1 
pkt 2 lit. c tej ustawy, tj. kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem przez operatora usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z kolei na podstawie art. 15zzzzl2 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w celu przeciwdziałania 
skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu może przekazać operatorom w woje-
wódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie ko-
lejowym, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, środki finansowe w celu 
sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy, za miesiące obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie mie-
siąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Środki te pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kolejne przepisy ustawy z 2 marca 2020 r., tj. art. 15zzzzl3 oraz art. 15zzzzl4 ustanawia-
ją odpowiednio: warunki udzielenia wsparcia na podstawie ww. przepisów art. 15zzzzl1 oraz  
art. 15zzzzl2 (niezmniejszenie wydatków planowanych przed 13 marca 2020 r. w budżecie 
właściwego organizatora w celu sfinansowania rekompensaty i przekazanie przez organizatora 
operatorowi rekompensaty w wysokości planowanej na ten dzień) oraz ograniczenia dotyczące 
łącznej wysokości wsparcia.

5.	Postępowania	administracyjne

Na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych 
i sądowych, m.in. w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych oraz postępo-
waniach egzekucyjnych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, nie rozpo-
czyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W okresie tym organ, sąd lub podmiot, 
prowadzący postępowanie lub kontrolę, mógł wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności 
lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy niż 
przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontro-
lowanego. Zgodnie z ust. 4 omawianego przepisu: „strona, uczestnik postępowania, kontrolowa-
ny i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 
ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania 

3 Przepis ten definiuje rekompensatę jako „środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi publicznego transportu zbiorowego 
w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
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czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, 
które ustawa wiąże z upływem terminu”.

Ww. przepis art. 15 zzs ustawy z 2 marca 2020 r. został uchylony ustawą z 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, ze zm.), która weszła w życie 16 maja 2020 roku. Zgodnie 
z art. 68 ustawy zmieniającej z 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa 
w art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, 
rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z kolei terminy 
w postępowaniach, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs, biegną dalej po upły-
wie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Należy również zwrócić uwagę, że stosownie do treści art. 15zzzzzn ustawy z 2 marca 2020 r., 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd ad-
ministracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający 
bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej może:
1) odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-

wania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256, ze zm.) (dalej k.p.a.), także w przypadku, 
gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;

2) zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących 
akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych 
kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne albo na inny adres elektroniczny wskazany przez 
stronę;

3) przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa, 
również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wi-
zerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia 
za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Powyższy przepis został dodany do ustawy z 2 marca 2020 r. na podstawie ustawy z 16 kwietnia 
2020 r., która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku.

IV.	Ustawa	z	16	kwietnia	2020	r.	 
o	szczególnych	instrumentach	wsparcia	 

w	związku	z	rozprzestrzenianiem	się	wirusa	SARS-CoV-2
Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

(tj. 18 kwietnia 2020 r.) z wyjątkami, które nie obejmują przepisów dotyczących sektora transportu 
kolejowego. Art. 73–75 tej ustawy dotyczy zmian w ustawie z 2 marca 2020 r., która została omó-
wiona. W zakresie regulacji transportu kolejowego pozostaje w szczególności art. 33 pkt. 1–4 tej 
ustawy, zmieniający ustawę o transporcie kolejowym. Dodatkowo ustawa z 16 kwietnia 2020 r. 
zmieniła m.in. kodeks postępowania administracyjnego.
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1.	Zmiany	w	ustawie	z	dnia	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym

Na podstawie art. 33 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., w ustawie o transporcie kolejowym wpro-
wadzono wymienione poniżej zmiany.

W rozdziale 4 „Bezpieczeństwo transportu kolejowego”, po art. 22g dodano art. 22h w brzmieniu:
„Art. 22h. 1. Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności mają-
cych wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji administracyjnej, może 
czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4–7, 9–11 i pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, art. 22b ust. 21 
pkt 1–4 i ust. 22 pkt 3 i art. 22d ust. 3 oraz określić ich warunki.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępo-
wania wyłącznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalności”.

Na podstawie zacytowanego powyżej przepisu Prezes UTK może wydawać decyzje admini-
stracyjne w przedmiocie udzielenia odstępstw (oraz określić warunki tych odstępstw) od wymagań 
określonych w przypisach wydanych na podstawie:
1) art. 22a ust. 11 pkt 1 i 4–7, 9–11 i 12 lit. a i b, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty 
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 2373) określających: 

 –  warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania 
licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania 
jej wtórników;

 –  wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających 
się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności;

 –  zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny do uzyskania 
licencji maszynisty;

 –  program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się  
o licencję maszynisty;

 –  sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandyda-
tów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji 
egzaminacyjnej;

 –  szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis do 
rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania;

 –  wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności 
w ośrodku szkolenia i egzaminowania, a także rodzaje dokumentów potwierdzających 
ich kwalifikacje i wykształcenie;

 –  warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim ujętych 
oraz okres ich przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania danych 
ujętych w rejestrze podmiotom, o których mowa w art. 22a ust. 1a;
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 –  wzór: a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórni-
ka, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych; b) dokumentu 
potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w celu uzyskania licencji 
maszynisty; 

2) art. 22a ust. 13, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowa-
dzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia 
wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji ma-
szynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. poz. 1534) 
określających szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis 
na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 
oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicz-
nych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także 
zachowania ich ważności, tryb dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej, zakres 
danych ujętych na liście, wzór wniosku o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat;

3) art. 22b ust. 21 pkt 1–4, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, 
ze zm.) określających:

 –  zakres wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury kolejo-
wej, objętych szkoleniem i egzaminem, które są niezbędne do uzyskania świadectwa 
maszynisty;

 –  program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się 
o uzyskanie świadectwa maszynisty;

 –  sposób, formę oraz tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów 
na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty oraz tryb pracy 
komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej te egzaminy;

 –  tryb oraz szczegółowe warunki i minimalną częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz 
sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów;

4) art. 22b ust. 22 pkt 3, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań le-
karskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających 
się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (t.j. Dz. U. 2019, poz. 340) 
określających wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób 
ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności;

5) art. 22d ust. 3, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bez-
pośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowa-
dzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2015, poz. 46) określających:

 –  dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpo-
średnio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z pro-
wadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, 
zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, 
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toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pojazdy kolejowe, o których mowa w art. 18 
ust. 2 pkt 1 i 2, oraz pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych), warunki, jakie są obo-
wiązani spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach, a także warunki i sposób oceny ich 
zdolności fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności fizycznej 
i psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdolności;

 –  sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje 
pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach, wzory dokumentów potwierdzających 
te kwalifikacje i upoważniających do wykonywania czynności na tych stanowiskach, wy-
sokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wysokość opłat związa-
nych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, uwzględniając przepis ust. 4 („Wysokość 
opłaty związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości w złotych 30 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 
w dniu wydania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pracownika”), a także sposób 
uiszczania tych opłat.

II. W rozdziale 10 „Ochrona porządku na obszarze kolejowym” wprowadzono następujące 
zmiany:

 1) art. 59 ust. 8 uotk otrzymał brzmienie: 
   „8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach 
przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach 
kolejowych, uwzględniając warunki i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego”;

 2) art. 60 ust. 1 uotk nadano brzmienie: „1. Do zadań straży ochrony kolei należy:
   1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pocią-

gach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi 
podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;

   2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych 
korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych”;

 3) w art. 60 uotk określającym zadania straży ochrony kolei:
 – po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wykonywanie przez straż ochrony kolei za-

dań, o których mowa w ust. 1, w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych 
korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych następuje na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy strażą ochrony kolei a podmiotem zarządzającym dwor-
cem kolejowym”;w ust. 2 po pkt 1 dodano pkt 1a w brzmieniu: „1a) legitymowania i ujęcia 
osób, u których występują objawy chorób zakaźnych, oraz osób, które przebywały z osobami, 
u których wystąpiły takie objawy, w celu ustalenia ich tożsamości i zapobiegnięcia rozprze-
strzenieniu chorób zakaźnych”.

III. W rozdziale 11 „Przepisy karne”, w art. 65 ust. 3 uotk otrzymał brzmienie:
 „3. Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach porządkowych 

obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz 
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w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu 
kolejowego na dworcach kolejowych, wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze 
grzywny”.

2.	Zmiany	w	kodeksie	postępowania	administracyjnego

Na podstawie art. 14 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., w kodeksie postępowania administracyj-
nego, po art. 392 dodany został art. 393 w brzmieniu: „Art. 393. § 1. W przypadku pism wydanych 
przez organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma 
uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczest-
nik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji pub-
licznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskaza-
niem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone 
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo 
zostało wydane.

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 
osoby, która podpisała pismo.

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piś-
mie wydanym w formie dokumentu elektronicznego”.

V.	Podsumowanie
Wśród regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

istotnych z punktu widzenia funkcjonowania sektora transportu kolejowego w Polsce, należy 
wskazać w szczególności: rozporządzenie z 9 października 2020 r., ustawę z 2 marca 2020 r. 
oraz ustawę z 16 kwietnia 2020 roku. 

Zmiany wprowadzone na podstawie tych aktów prawnych dotyczą kwestii, takich jak: badania 
lekarskie i psychologiczne; szkolenia, okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów 
oraz egzaminy okresowe; terminy ważności dokumentów z zakresu transportu kolejowego oraz 
prowadzenie postępowań administracyjnych. Nowe przepisy przyznają dodatkowe kompetencje 
Prezesowi UTK do przyznawania z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, odstępstw od wy-
magań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o transporcie 
kolejowym. Co istotne, decyzja taka podlega natychmiastowej wykonalności, a organ zawiadamia 
o niej w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK. Według stanu na 24 listo-
pada 2020 r. Prezes UTK nie skorzystał jeszcze z nowej kompetencji.
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Ewelina Nieznalska*

Filar	rynkowy	czwartego	pakietu	kolejowego	 
i	jego	implementacja

Spis	treści	
I. Wprowadzenie
II. Zagadnienia wstępne
III. Licencjonowanie
IV. Dostęp do infrastruktury
V. Nowe formy współpracy
VI. Niezależność i bezstronność zarządcy
VII. Inne zmiany w ustawie o transporcie kolejowym
IV. Podsumowanie

Streszczenie	
W artykule poddano analizie najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. 
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, która wdraża filar rynkowy 
czwartego pakietu kolejowego UE. Omówione zostały gwarancje niezależności i bezstronności 
zarządcy, w tym zarządcy będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Ponadto 
omówiono zmiany w ustawie o transporcie kolejowym w zakresie licencjonowania oraz dostępu 
do infrastruktury kolejowej. Wskazano również na nowe formy współpracy pomiędzy zarządcą 
infrastruktury kolejowej a przewoźnikiem kolejowym oraz aplikantem.

Słowa	kluczowe:	transport kolejowy; czwarty pakiet kolejowy; filar rynkowy; przedsiębiorstwo 
zintegrowane pionowo; przewoźnik kolejowy; zarządca infrastruktury kolejowej; aplikant; minimalny 
dostęp do infrastruktury kolejowej; umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego; decyzja o otwartym dostępie; decyzja o ograniczonym dostępie; funkcje podstawowe.

JEL: K23

I.	Wprowadzenie
W dniu 12 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca)1, która stanowi implementację „filaru 
rynkowego” czwartego pakietu kolejowego UE do polskiego porządku prawnego. Niestety, równie 

* Radca prawny; starszy prawnik w Kancelarii Prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski; specjalizuje się w sprawach z obszaru prawa kolejowego; 
kontakt e-mail: ewelina.nieznalska@echw.pl.
1 Ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 400).
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istotny „filar techniczny” nie został przez ustawodawcę wdrożony w terminie do 31 października 
2020 r., który miał być terminem wejścia w życie kolejnej zmiany ustawy o transporcie kolejowym2 
(dalej: uotk) oraz szeregu towarzyszących rozporządzeń, np. określających procedurę wydawania 
jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa czy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów.

Celem ustawy nowelizującej jest dostosowanie krajowych norm do przepisów dyrektywy PE 
i Rady (UE) 2016/2370 z 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu 
do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą 
kolejowej3, której termin wdrożenia upłynął 25 grudnia 2018 r., oraz korekta wdrożenia do krajo-
wego porządku prawnego postanowień dyrektywy PE i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego4. Wdrożenie wymienionych 
wyżej dyrektyw ma na celu wzmocnienie organizacyjne i funkcjonalne niezależności zarządcy 
infrastruktury, która zapewni aplikantom i przewoźnikom kolejowym sprawiedliwy oraz niedyskry-
minacyjny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz zagwarantuje zachowanie przejrzystości i bez-
stronności zarządcy infrastruktury w odniesieniu do funkcji podstawowych, zarządzania ruchem 
i planowania utrzymania infrastruktury kolejowej.

II.	Zagadnienia	wstępne
Podstawy prawne polityki transportowej w państwach UE ustanowione zostały w Części III 

„Polityka i działania wewnątrz Unii” Tytuł VI „Transport” Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej5 
(dalej: TFUE). Począwszy od 2001 r. UE wprowadzała tzw. pakiety kolejowe, które stanowią 
akty prawa pochodnego UE i które mają decydujący wpływ na kształt polityki transportowej  
w państwach UE. 

Pierwszy pakiet kolejowy obejmował dyrektywę 2001/12/WE PE i Rady z 26 lutego 2001 r. 
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych6, dyrektywę 2001/13/WE PE i Rady z dnia 26 lutego 
2001 r. w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym7, dyrektywę 2001/14/WE 
PE i Rady z 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 
i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpie-
czeństwa8 oraz dyrektywę 2001/16/WE PE i Rady z 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności 
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych9. 

Drugi pakiet kolejowy został przyjęty w 2004 r. i obejmował dyrektywę 2004/49/WE PE i Rady 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych10, dyrektywę 2004/50/WE 

 2 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020, poz. 1043, ze zm.).
 3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia 
rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. 2016 L 352/1).
 4 Dyrektywa PE i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. 2012 L 343/32).
 5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. 2016 C 326/47).
 6 Dyrektywa 2001/12/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. 
2001 L 75/1).
 7 Dyrektywa 2001/13/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom ko-
lejowym (Dz. Urz. 2001 L 75/26).
 8 Dyrektywa 2001/14/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytko-
wanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. 2001 L 75/29).
 9 Dyrektywa 2001/16/WE PE i Rady z 19.03.2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. 2001 
L 110/1).
10 Dyrektywa 2004/49/WE PE i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE 
w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 
kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. 2004 L 164/44).
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PE i Rady z 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywy w sprawie interoperacyjności transeuropej-
skiego systemu kolei dużych prędkości i systemu kolei konwencjonalnej11, dyrektywę 2004/51/WE 
PE i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych12 oraz rozporządzenie 
(WE) nr 881/2004 PE i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową13.

Trzeci pakiet kolejowy z 2007 r. obejmował dyrektywę 2007/58/WE PE i Rady z 23 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej14, dyrektywę 
2007/59/WE PE i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom 
prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty15, rozporządzenie 
(WE) nr 1370/2007 PE i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego16 oraz rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 PE 
i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym17.

Obecnie znajdujemy się w końcowej fazie wdrażania czwartego pakietu kolejowego. Pakiet 
ten obejmuje zbiór sześciu aktów prawnych przyjętych przez PE i Radę w 2016 r. – trzech rozpo-
rządzeń i trzech dyrektyw. Akty te mają na celu ożywienie sektora transportu kolejowego i zwięk-
szenie jego konkurencyjności w stosunku do innych rodzajów transportu lądowego. Obejmuje 
on dwa filary: „filar techniczny”, na który składają się: rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/796 
z 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej18, dyrektywa PE i Rady (UE) 
2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej19, 
dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei20 oraz „fi-
lar rynkowy”, który obejmuje: rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/2338 z 14 grudnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego21, dyrektywę PE i Rady (UE) 2016/2370 z 14 grudnia 2016 r. 
zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych prze-
wozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową oraz Rozporządzenie PE i Rady 
(UE) 2016/2337 z 14 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w spra-
wie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych22.

11 Dyrektywa 2004/50/WE PE i Rady z 29.04.2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego syste-
mu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnej (Dz. Urz. 2004 L 164/114).
12 Dyrektywa 2004/51/WE PE i Rady z 29.04.2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. 
2004 L 164/164).
13 Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 PE i Rady z 29.04.2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. Urz. 2004 L 164/1).
14 Dyrektywa 2007/58/WE PE i Rady z 23.10.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrekty-
wę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (Dz. Urz. 
2007 L 315/50).
15 Dyrektywa 2007/59/WE PE i Rady z 23.10.2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie 
systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. 2007 L 315/51).
16 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 PE i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa-
żerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. 2007 L 315/1).
17 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 PE i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. 2007 L 315/14).
18 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/796 z 11.05.2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 
(Dz. Urz. 2016 L 138/1).
19 Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/797 z 11.05.2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. 2016 L 138/44).
20 Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/798 z 11.05.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. 2016 L 138/102).
21 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/2338 z 14.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajo-
wych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. 2016 L 354/22).
22 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/2337 z 14.12.2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad norma-
lizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. 2016 L 354/2).
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Generalnym celem wdrożenia filaru rynkowego czwartego pakietu rynkowego jest realizacja 
wizji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wyrażonej m.in. w Białej Księdze z 2011 r. 
dotyczącej polityki transportowej, przyjętej 28 marca 2011 r.), tj. rynku wewnętrznego, na którym 
wszystkie europejskie przedsiębiorstwa kolejowe mogą świadczyć usługi bez barier prawnych, 
instytucjonalnych i technicznych. Utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
opiera się na wspólnych zasadach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi 
i zarządcami infrastruktury, finansowania infrastruktury i pobierania opłat za dostęp do infrastruk-
tury, warunków dostępu do infrastruktury kolejowej i przewozów kolejowych oraz nadzoru regu-
lacyjnego nad rynkiem kolejowym. W tym celu przyjęto szereg aktów prawnych otwierających 
na konkurencję rynki kolejowych przewozów towarowych i międzynarodowych przewozów pa-
sażerskich oraz ustanawiających pewne podstawowe zasady, zgodnie z którymi, między innymi: 
przedsiębiorstwa kolejowe mają być zarządzane zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie 
do przedsiębiorstw działających na zasadach komercyjnych; podmioty odpowiedzialne za aloka-
cję zdolności przepustowej i pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej mają być 
niezależne od podmiotów, które świadczą usługi kolejowe oraz mają one prowadzić oddzielną 
księgowość; wszelkie przedsiębiorstwa kolejowe koncesjonowane zgodnie z kryteriami UE mają 
mieć dostęp do infrastruktury kolejowej na uczciwych i niedyskryminacyjnych warunkach; oraz 
zarządcy infrastruktury mogą korzystać z finansowania ze środków państwowych. Wprowadza 
się rozszerzenie zasady otwartego dostępu do krajowych rynków kolejowych oraz zreformowanie 
zarządzania zarządcami infrastruktury w celu zapewnienia równego dostępu do infrastruktury.

Ustawa nowelizująca stanowi dostosowanie krajowych norm prawnych do przepisów dyrek-
tywy regulującej otwarcie rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządza-
nie infrastrukturą kolejowej oraz stanowi korektę wdrożenia do krajowego porządku prawnego 
postanowień dyrektywy w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. 
Tym samym stanowi wdrożenie filaru rynkowego czwartego pakietu kolejowego do polskiego 
porządku prawnego. 

III.	Licencjonowanie
Pierwsza zmiana w zakresie licencjonowania przewoźników kolejowych, która weszła w życie 

13 maja 2020 r. stanowi, że przedsiębiorcy wykonujący przewozy wyłącznie koleją wąskotorową 
na lokalnych i regionalnych sieciach kolejowych oraz na infrastrukturze prywatnej, w tym na bocz-
nicach kolejowych, są zwolnieni z obowiązku uzyskania licencji.

Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej nie zmieniły się wymagania, jakie należy 
spełnić, aby ubiegać się o wydanie przez Prezesa UTK licencji przewoźnika kolejowego. Nadal 
należy wykazać spełnienie przesłanki: dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kwalifikacji za-
wodowych, zabezpieczenia finansowego oraz odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzone zostały 
jednak zmiany w zakresie udokumentowania spełnienia przez wnioskodawcę wymagania doty-
czącego dobrej reputacji. Obecnie członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, wspólnicy, 
komplementariusze w spółce jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a w przypadku 
innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do złożenia 
oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
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skarbowe popełnione umyślnie, powtarzające się nieumyślne naruszenie praw osób wykonujących 
pracę zarobkową lub poważne naruszenia prawa dotyczące obowiązków wynikających z układów 
zbiorowych pracy. Dotychczas, wystarczające było oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwa, przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie lub powtarzające 
się nieumyślne naruszenie praw osób wykonujących pracę zarobkową. 

W celu udokumentowania spełnienia wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej 
wprowadzony został natomiast obowiązek przedstawienia informacji dotyczących wydatków 
związanych z wykonywaniem działalności licencjonowanej, w tym informacji o zakupie pojazdów, 
gruntów, budynków, instalacji i taboru kolejowego oraz informacji o obciążeniach na aktywach 
przedsiębiorstwa.

IV.	Dostęp	do	infrastruktury
Do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej przewoźnikom kolejowym z innych państw 

członkowskich UE przysługiwał minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej wyłącznie w celu 
wykonywania międzynarodowych przewozów osób oraz przewozów rzeczy. Wraz ze zmianą 
ustawy o transporcie kolejowym przewoźnicy ci stali się uprawnieni do minimalnego dostępu 
do infrastruktury kolejowej na takich samych zasadach, jak przewoźnicy krajowi, przy zachowaniu 
zasady równego traktowania.

W Polsce regularny przewóz kolejowy osób przyjmuje dwie postaci – przewozu będącego 
przewozem o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Public Service Contract PSC) oraz przewozu 
niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, wykonywanego na podstawie 
decyzji Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego 
dostępu. Procedura uzyskania decyzji, o których mowa powyżej została ściśle określona w prze-
pisach art. 29c uotk.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca, który zamierza wystąpić o przydzielenie zdolności 
przepustowej na wykonywanie przewozu niebędącego przewozem o charakterze użyteczności 
publicznej na trasie, na której są wykonywane przewozy na podstawie umowy PSC, zobowiąza-
ny jest poinformować o tym właściwego zarządcę oraz Prezesa UTK. Musi zrobić to w terminie 
co najmniej 18 miesięcy przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów, którego będzie 
dotyczył wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej. Prezes UTK przekazuje tę informację 
organizatorowi publicznego transportu kolejowego oraz przewoźnikowi kolejowemu, którzy zawarli 
umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na przedmiotowej trasie. 

Zarówno organizator publicznego transportu kolejowego, przewoźnik kolejowy, który ma 
zawartą umowę PSC, jak i zarządca właściwej infrastruktury kolejowej mogą złożyć do Prezesa 
UTK wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 
1 miesiąc od dnia otrzymania informacji o zamiarze wykonywania regularnego przewozu osób. 
Od wyników tego badania oraz oceny czy proponowane połączenie pasażerskie nie zagraża 
równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbio-
rowego zależy czy Prezes UTK wyda decyzję pozytywną czy też negatywną. Jeżeli w wyniku 



7272 Ewelina Nieznalska            Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego i jego implementacja

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 8(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.9.6

przeprowadzonego badania Prezes UTK oceni, że proponowane połączenie pasażerskie zagraża 
równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbio-
rowego, uwzględniając stopień naruszenia równowagi ekonomicznej tej umowy, wyda decyzję 
o przyznaniu ograniczonego dostępu albo decyzję odmawiającą przyznania otwartego dostępu

Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu jest wy-
dawana na okres maksymalnie 5 lat, możliwe jest zwrócenie się do Prezesa UTK z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

V.	Nowe	formy	współpracy
Ustawa nowelizująca wprowadziła nieznane dotąd rozwiązania, tj. możliwość prowadzenia 

negocjacji pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej a aplikantem23 dotyczących poziomu opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz możliwość zawarcia umowy o współpracy pomiędzy 
zarządcą infrastruktury kolejowej a przewoźnikiem kolejowym w celu zapewnienia klientom prze-
woźnika kolejowego (m.in. pasażerom, nadawcom ładunków, firmom spedycyjnym i logistycznym) 
korzyści (obniżenie kosztów lub poprawy warunków świadczenia usług na części sieci kolejowej 
zarządcy objętej tą umową), przy jednoczesnym zachowaniu zasady niedyskryminującego trak-
towania przewoźników. 

Negocjacje powinny być prowadzone pod nadzorem Prezesa UTK, który jest informowany 
o ich przebiegu oraz ma możliwość żądania od stron wyjaśnień, dokumentów, jak również ma 
prawo czynnego udziału w spotkaniach pomiędzy zarządcą a aplikantem oraz wydania opinii 
na temat prowadzonych negocjacji. 

W przypadku umowy o współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej a przewoź-
nikiem kolejowym kompetencję Prezesa UTK ograniczają się do pozytywnego lub negatywnego 
zaopiniowania projektu umowy w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz rekomendowania 
rozwiązania umowy, w przypadku jej dyskryminacyjnego charakteru.

VI.	Niezależność	i	bezstronność	zarządcy
Wraz z wejściem w życie pakietu rynkowego czwartego filaru kolejowego w ustawie o trans-

porcie kolejowym wprowadzone zostało nowe pojęcie „przedsiębiorstwa zintegrowanego piono-
wo”. Jest ono niezwykle istotne, ustawa wprowadziła bowiem szereg ograniczeń nie tylko dla 
zarządców infrastruktury kolejowej, lecz także dla podmiotów będących częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, przez które rozumie się podmiot lub grupę podmiotów, w których za-
rządca infrastruktury: 
1) jest kontrolowany przez podmiot, który jednocześnie kontroluje co najmniej jednego prze-

woźnika kolejowego wykonującego przewozy na sieci kolejowej tego zarządcy; 
2) jest kontrolowany przez co najmniej jednego przewoźnika kolejowego, który wykonuje prze-

wozy na jego sieci kolejowej;

23 Aplikant – przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot 
zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub 
operator transportu kombinowanego (art. 4 ust. 4b uotk).
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3) kontroluje co najmniej jednego przewoźnika kolejowego, który wykonuje przewozy na jego 
sieci kolejowej na podstawie praw, umów lub jakichkolwiek innych środków prawnych lub fak-
tycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/200424;

4) jak również podmiot, w którego skład wchodzi zarządca infrastruktury oraz wyodrębnione 
organizacyjnie części tego podmiotu, nieposiadające odrębnej osobowości prawnej, wyko-
nujące przewozy kolejowe.
W dodanym do ustawy o transporcie kolejowym rozdziale 2aa „Gwarancje niezależności 

i bezstronności zarządcy” wprowadzony został zakaz powierzania zadań przypisanych zarządcy 
infrastruktury kolejowej przewoźnikowi kolejowemu, podmiotowi sprawującemu kontrolę nad prze-
woźnikiem, podmiotowi kontrolowanemu przez przewoźnika. Jednocześnie ustawą nowelizującą 
usunięty został art. 5 ust. 2 uotk umożliwiający zarządcom infrastruktury (w tym użytkownikom 
bocznic kolejowych) powierzanie funkcji prowadzenia ruchu kolejowego innym podmiotom. W prak-
tyce zdarzało się, że ruch kolejowy prowadzony był przez pracowników przewoźnika kolejowego 
obsługującego daną bocznicę. Obecnie taka sytuacja nie będzie możliwa. Istnieje jednak możli-
wość zlecenia przewoźnikowi kolejowemu (lub innemu podmiotowi) wykonywania prac w zakresie 
utrzymania, odnowienia oraz udziału w rozwoju infrastruktury kolejowej.

Ustawodawca wprowadził jeszcze jeden wyjątek – dla przedsiębiorców zintegrowanych pio-
nowo – bowiem w ramach tego przedsiębiorstwa możliwe jest powierzenie innemu podmiotowi 
pełnienia funkcji podstawowych. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że funkcje podstawowe, zgodnie 
z treścią ustawy nowelizującej, to podejmowane przez zarządcę infrastruktury decyzję dotyczące 
udostępniania infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, 
w tym ich ustalania, zgodnie z przepisami rozdz. 6 uotk. Zaznaczyć jednak należy, że kontrola 
i odpowiedzialność za wykonanie tych zadań pozostają nadal po stronie zarządcy.

W celu wzmocnienia niezależności zarządcy infrastruktury oraz uniemożliwienia powstania 
potencjalnego konfliktów interesów i wywierania wpływu na działalność zarządcy w zakresie funkcji 
podstawowych wprowadzony został również wymóg zachowania odrębności prawnej zarządcy 
od przewoźników kolejowych, a w przypadku przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, także 
od innych podmiotów wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wraz z wejściem 
w życie ustawy nowelizującej:
1) wprowadzony został zakaz łączenia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej u za-

rządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego (nie tylko w ramach przedsiębiorstwa zin-
tegrowanego poziomo) lub zajmowania stanowisk kierowniczych (w szczególności, takich 
jak dyrektor/kierownik biura, departamentu czy wydziału, jeśli w określonym zakresie jest 
upoważniony do podejmowania decyzji) u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego 
wchodzącego w skład tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;

2) wprowadzony został zakaz pełnienia funkcji członka zarządu zarządcy przez osobę, która 
jednocześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej podmiotu wchodzącego w skład przed-
siębiorstwa zintegrowanego pionowo, które sprawuje kontrolę nad zarządcą i przewoźnikiem 
kolejowym wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa;

3) wprowadzony został zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych właściwych w zakresie 
funkcji podstawowych przez członków zarządu przewoźnika kolejowego;

24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 2004 L 24/1).
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4) wprowadzony został zakaz otrzymywania wynagrodzeń lub premii związanych z wynikiem 
finansowym przewoźnika kolejowego przez członków zarządu zarządcy oraz osoby zajmujące 
stanowiska kierownicze w zakresie funkcji podstawowych, jak również zakaz otrzymywania 
wynagrodzeń lub premii związanych z wynikiem finansowym zarządcy infrastruktury przez 
osoby zajmujące stanowiska kierownicze w zakresie wykonywania przewozów kolejowych;

5) w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo wprowadzony został zakaz wywiera-
nia przez przewoźnika kolejowego albo inny podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo decydującego wpływu na powoływanie i odwoływanie członków 
zarządu lub członków rady nadzorczej zarządcy;

6) wprowadzony został zakaz pełnienia funkcji w organach przewoźnika kolejowego lub pod-
miotu sprawującego kontrolę nad tym przewoźnikiem, pozostawania w stosunku pracy z tymi 
podmiotami, świadczenia pracy albo usług na rzecz tych podmiotów na podstawie innego sto-
sunku prawnego, przez członków zarządu i rady nadzorczej zarządcy oraz osoby zajmujące 
stanowiska kierownicze właściwe w zakresie funkcji podstawowych; zakaz ten obowiązuje 
nie tylko przez cały okres współpracy (pełnienia funkcji, zatrudnienia, świadczenia pracy lub 
usług), lecz także przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia tej współpracy.
Dodatkowo, w celu zapewnienia możliwie pełnej przejrzystości stosunków finansowych za-

rządcy infrastruktury, a w szczególności przepływów, rozliczeń transakcji handlowych i powiązań 
finansowych między zarządcą a przewoźnikami oraz innymi podmiotami wchodzącymi w skład 
tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo co zarządca:
1) wprowadzone zostało ograniczenie możliwości wykorzystywania dochodu, uzyskiwanego 

przez zarządcę infrastruktury wyłącznie do finansowania działalności własnej tego zarządcy;
2) wprowadzony został zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą infrastruktury 

a przewoźnikiem kolejowym, jak również zakaz udzielania pożyczek zarządcy przez podmiot 
wchodzący w skład tego samego co zarządca przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;

3) wprowadzone zostało ograniczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz zarządcy infra-
struktury przez podmiot wchodzący w skład tego samego co zarządca przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo;

4) wprowadzony został obowiązek prowadzenia przez zarządcę odrębnej rachunkowości od 
innych podmiotów wchodzących w skład tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo;

5) wprowadzony został obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej współ-
pracy handlowej i powiązań kapitałowych.

VII.	Inne	zmiany	w	ustawie	o	transporcie	kolejowym
Na koniec warto wskazać inne zmiany ustawy o transporcie kolejowym, wprowadzone nowe-

lizacją z 13 lutego 2020 r.: dostosowanie do przepisów unijnych zasad dotyczących udostępniania 
stacji pasażerskich poprzez doprecyzowanie, że udostępnianie stacji pasażerskiej obejmuje do-
datkowo tablice z informacjami dla pasażerów i powierzchnię przeznaczoną do sprzedaży biletów; 
doprecyzowanie zasady sporządzania planu minimalizowania zakłóceń i poprawy wyników sieci 
kolejowej oraz zobowiązanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do umożliwienia zainteresowanym 
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podmiotom wypowiedzenia się na temat treści regulaminu sieci oraz potrzeb związanych z utrzy-
maniem i rozwojem infrastruktury, kwestii intermodalności i interoperacyjności oraz umowy w spra-
wie realizacji programu wieloletniego. 

Wprowadzono również nowe kompetencje dla Prezesa UTK, polegające na możliwości roz-
patrywania skarg aplikantów dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego, planowanych i niepla-
nowanych prac w zakresie odnowienia lub utrzymania infrastruktury kolejowej oraz naruszenia 
przepisów o niezależności i bezstronności zarządców infrastruktury.
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76 P R Z E G L Ą D 	 P I Ś M I E N N I C T W A

Maciej	Etel,	Anna	Piszcz	(red.),	 
Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz,	 

C.H.	Beck,	Warszawa	2020,	ss.	788	

Pomimo ciągłego rozwoju nowych, w tym nowoczesnych i innowacyjnych sposobów (oraz 
środków) transportu wykorzystujących coraz częściej i w coraz większym stopniu innowacyjne 
technologie, a także ich różnorodnych kombinacji łączących zróżnicowane sposoby transpor-
tu z wykorzystaniem różnych środków przewozu (jak również – co warto podkreślić – ciągłego 
rozwoju środków komunikowania się na odległość, które umożliwiają porozumiewanie się bez 
potrzeby przejazdu na miejsce spotkania) transport (przewóz) drogowy pozostaje podstawową 
gałęzią przewozu, bez której nie jest w zasadzie możliwe dotarcie osób lub towarów na umó-
wione miejsce przeznaczenia, czy też przekazanie informacji lub dokumentacji. Nawet bowiem 
w przypadku korzystania dla celów przewozu (osób lub rzeczy) z transportu lotniczego, morskie-
go, rzecznego czy kolejowego (czy też określonej perspektywy transportu kosmicznego), w tym 
z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii w obszarze transportu, przynajmniej 
ostateczny przejazd na miejsce przeznaczenia odbywa się transportem drogowym (w tym auto-
busem, tramwajem, trolejbusem, taksówką czy rowerem). Transport drogowy pełni ponadto stale 
funkcje pomocnicze (subsydiarne), w tym zastępcze w stosunku do innych sposobów transportu, 
zwłaszcza lądowego. Również w okresie dosyć szerokich ograniczeń przemieszczania się wyni-
kających z pandemii COVID-19 jedynie przy użyciu transportu drogowego mogły być zaspokajane 
podstawowe potrzeby społeczne, łącznie z bytowymi obejmującymi w szczególności niezbędne 
dla codziennego życia zakupy. 

Z dużym uznaniem i zadowoleniem należy przyjąć zatem doskonałą realizację zamiaru sko-
mentowania pod redakcją naukową M. Etela i A. Piszcz przepisów ustawy z 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2140, ze zm.). Ustawa ta stanowi normatywny 
fundament zasad podejmowania i wykonywania transportu drogowego, odpowiedzialności za na-
ruszenie obowiązków oraz warunków przewozu drogowego, jak również funkcjonowania Inspekcji 
Transportu Drogowego. Wdraża ona do prawa krajowego postanowienia szeregu znaczących 
aktów UE określających obowiązki i warunki przewozu drogowego. 

Od czasu wejścia w życie ustawa o transporcie drogowym była wielokrotnie nowelizowana. 
Pomimo że doczekała się już w przeszłości komentarzy prawniczych, w tym zwłaszcza autorstwa 
R. Strachowskiej (Wolters Kluwer, Warszawa 2011, wyd. 2, ss. 512) czy G. Lubeńczuka i K. Sikory 
(C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 563), nie ulega wątpliwości, iż niezbędne było ponowne wyjaś-
nienie znowelizowanych regulacji w niej zawartych. Trzeba mieć także na uwadze, że na mocy 
przepisów ustawy o transporcie drogowym zostało wydanych ponad 2200 aktów wykonawczych, 
a w aktualnym stanie prawnym ustawa ta stanowi podstawę prawną 32 rozporządzeń, 118 uchwał, 
64 zarządzeń i 21 porozumień. Przepisy tej ustawy odnoszą się ponadto do wielu aktów prawa 
unijnego określających obowiązki i warunki przewozu drogowego. Autorzy komentarza przy po-
mocy znakomitych Redaktorów podjęli się zatem bardzo doniosłego z perspektywy praktycznej 
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i teoretycznej zadania, zważywszy przede wszystkim na to, że komentowana ustawa odnosi się 
do złożonej problematyki oraz była wielokrotnie nowelizowana (w tym redakcyjnie i merytorycznie 
modyfikowana, przede wszystkim przez dodanie, ale także uchylanie poszczególnych jej unor-
mowań), co w praktyce może potencjalnie znacznie utrudniać prawidłowe rozumienie zawartych 
w niej przepisów. 

W komentarzu w sposób wnikliwy i gruntowny wyjaśniono znaczenie ustawy o transporcie 
drogowym jako całości, a także poszczególnych jej unormowań. W związku z tym recenzowany 
komentarz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących 
działalność w obszarze transportu drogowego, ale również prawników zajmujących się w swojej 
praktyce zagadnieniami z tego zakresu. Komentarz posiada przy tym istotne ogólne i szczegółowe 
walory poznawcze. Jestem zatem przekonany, że będzie bardzo cenną pomocą przy interpretacji 
oraz stosowaniu komentowanej ustawy.

Zespół autorski1 został dobrany bardzo starannie w sposób przemyślany. Tworzą go osoby 
o uznanym dorobku naukowym, zajmujące się problematyką z obszaru prawa transportu drogowe-
go (lub zagadnieniami bezpośrednio z nią związanymi), co stanowi rękojmię wysokiego poziomu 
naukowego, jak również dostrzeżenia kluczowych problemów praktyki stosowania prawa w tym 
zakresie. Autorzy komentarza uwzględnili w nim najnowszą literaturę i orzecznictwo. Nie unikali 
przy tym proponowania w komentarzu właściwych rozwiązań złożonych problemów praktyki oraz 
nauki prawa transportu drogowego. Na uwagę zasługuje bardzo przejrzysta i konsekwentnie sto-
sowana systematyka komentarza. Poza ogólnym spisem treści, wykazem skrótów oraz wykazem 
literatury, w komentarzu tym znajduje się ogólne wprowadzenie do całości komentowanej materii, 
a także szczegółowe wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów. W każdym z komentowanych 
artykułów znajduje się spis treści, który porządkuje komentowaną materię i ułatwia czytelnikowi 
odnalezienie interesującego go fragmentu opracowania.

Jestem przekonany, że bardzo dobrym pomysłem jest zatem zakupienie egzemplarza pre-
zentowanego komentarza w celu zdobycia lub rozszerzenia wiedzy na temat prawnych aspektów 
sposobu transportu, z którego korzystamy w zasadzie codziennie. Zgodnie bowiem ze znaną ła-
cińską paremią volenti non fit iniuria – chcącemu – wiedzieć więcej na temat przepisów dotyczą-
cych transportu drogowego – nie dzieje się krzywda, ponieważ dura lex sed lex (twarde prawo, 
ale prawo – które obowiązuje).

 
Dr	hab.	Grzegorz	Kozieł,	prof.	ucz.
Wydział Prawa i Administracji UMCS, Instytut Nauk Prawnych

1 Zespół autorski: dr Mateusz Chołodecki, dr Anna Drabarz, dr Łukasz Dubiński, dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, dr Łukasz Grzejdziak, dr hab. 
Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, prof. dr hab. Dariusz Kijowski, dr Paulina Korycińska-Rządca, Agata Sobusiak.
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78 S P R A W O Z D A N I A

Sprawozdanie	z	działalności	 
Laboratorium	Klimatyczno-Energetycznego	 

Centrum	Studiów	Antymonopolowych	i	Regulacyjnych

Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęło swoją działalność Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne 
przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego 
(Laboratorium ma zasadniczo charakter non profit). Laboratorium skupia pracowników naukowych 
z różnych ośrodków w Polsce i za granicą (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego 
we Florencji czy Uniwersytetu w Bergen/Norwegia) i specjalizacji (prawo, ekonomia, ochrona 
środowiska). 

Zgodnie z ideą CARS priorytetowym zadaniem Laboratorium jest prowadzenie interdyscy-
plinarnych, prawno-ekonomicznych badań naukowych, realizowanie projektów badawczo-roz-
wojowych i sporządzanie ekspertyz naukowych dotyczących regulacji gospodarczej i ochrony 
konkurencji w sektorze szeroko rozumianej energetyki oraz europejskiego i polskiego prawa 
energetycznego. Takie podejście badawczo-doradcze ma wyjątkowo silne uzasadnienie w od-
niesieniu do tego sektora, gdzie warstwa prawna i ekonomiczna są ze sobą ściśle zespolone tak 
w nauce, jak i w praktyce. 

Utworzenie Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego pozwoliło na kontynuację i intensyfi-
kację szerokiego spektrum działań ukierunkowanych na poznanie. Stwarza również okazję do za-
cieśnienia współpracy pomiędzy nauką a administracją publiczną przez wymianę doświadczeń czy 
realizację wspólnych działań o charakterze interdyscyplinarnym. Umożliwia praktyczne wspieranie 
procesów legislacyjnych i organów regulacyjnych oraz przedsiębiorstw energetycznych dostoso-
wujących swoje działania do wymogów prawa energetycznego i prawa konkurencji (compliance). 
Laboratorium inicjuje i redaguje publikacje zwarte i periodyczne, organizuje konferencje naukowe 
oraz warsztaty i szkolenia praktyczne. W ramach CARS podejmiemy również szeroką współpra-
cę z innymi krajowymi i międzynarodowymi placówkami zajmującymi się regulacją gospodarczą 
i prawem energetycznym. Mamy nadzieję, że możliwe będzie dzięki temu pełne wykorzystanie 
potencjału własnego pracownika oraz pozyskanie do współpracy naukowo-badawczej i afiliowanie 
przy CARS licznych akademików i praktyków.  

Działania Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego są niezwykle ważne i aktualne z uwa-
gi na toczące się prace nad utworzeniem w ramach UE Unii Energetycznej. Szczególnie należy 
uwzględnić sytuację odnawialnych źródeł energii. Zakładamy, że najbliższym czasie głównymi 
obszarami tematycznym prac Laboratorium powinny być: 
• nowe trendy w energetyce europejskiej: Unia Energetyczna, ale także wspieranie energetyki 

lokalnej/obywatelskiej;
• Europejska Strategia Przemysłowa a budowa jednolitego rynku energetycznego;
• ochrona transgranicznych inwestycji energetycznych;
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• odnawialne źródła energii;
• magazynowanie energii;
• klimat i środowisko a energia;
• system handlu emisjami;
• dywersyfikacja dostaw gazu;
• współpraca państw UE w zakresie energetyki i gazu z państwami Europy Wschodniej;
• zmiany w energetyce wynikające z rozwoju elektromobilności;
• wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla;
• energia w czasach kryzysu ekonomicznego (wpływ kryzysu na bezpieczeństwo dostaw, 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego i problem tzw. ubóstwa energetycznego);
• cyberbezpieczeństwo w energetyce. 

W ramach dotychczasowej działalności LKE CARS już w listopadzie 2020 r. obyło się pierw-
sze webinarium naukowe, podczas którego prof. Henrik Bjørnebye – kierownik Katedry Prawa 
Energetycznego i Paliw na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo – wygłosił wykład pt. Norwegian 
energy resource management law. Problematyka podjęta podczas wykładu stała się przedmio-
tem dyskusji dotyczącej przede wszystkim wpływu prawodawstwa unijnego na prawo norweskie. 
Ponadto, szczególną uwagę poświęcono konkurencji na norweskim rynku energetycznym, rynkowi 
hurtowemu i detalicznemu energii elektrycznej, opodatkowaniu przedsiębiorstw energetycznych 
oraz relacji pomiędzy tradycyjnym sektorem energetycznym opartym na paliwach kopalnych a roz-
wojem odnawialnych źródeł energii. W konkluzjach prof. Bjørnebye zwrócił uwagę na potrzebę 
rewizji dotychczasowej polityki energetycznej Norwegii, która wspierając wydobycie emisyjnych 
surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, pozostaje wątpliwa z per-
spektywy polityki klimatycznej UE. 

Dr	Michał	Krzykowski	
Kierownik Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego CARS
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From	the	Volume	Editors

ARTICLES

Przemysław	Ciszak,	Marcin	Kraśniewski, The service facilities in the theory and practice 
of public economic law
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The operator of service facilities as a new category of entities subject to economic regulation 

in the railway sector
III. Access to service infrastructure facilities as a new instrument of economic regulation  

of the railway sector
 1. Assumptions of EU law in the field of providing service facilities
 2. Access to service facilities as a response to the needs of the domestic transport market
 3. Objective scope of access to service facilities
 4. Denying access to service facilities
 5. Protection of the railway undertaking as an entity authorized to service facilities
IV. The nature of access to service facilities as an instrument of economic regulation of the 

railway sector
V. Access to service facilities in the jurisprudence of administrative courts
VI. Conclusions
Summary: The article is devoted to the analysis of EU and national law in the field of access to service 
facilities. The paper aims to demonstrate that in the case of access to service facilities, which is a new 
instrument of economic regulation, we are dealing with an instrument of this regulation, which aims 
to develop goals other than ensuring competition in the rail sector. Second, the article’s purpose is to 
demonstrate that there is no unbundling in the relationship between a rail carrier and an operator of 
service facilities. Third, the paper indicates that access to service facilities is a legal instrument that 
also protects the operator of service facilities. Fourth, this study is designed to present access to the 
operator of service facilities in the practice of judicial decisions of administrative courts in Poland.
Key	words: service facilities, operator of service facilities, railway carrier, unbundling, third party 
access, administrative judiciary
JEL: K12, K21, K32, K33

Marek	Stolorz, Comments on the background and state of the ‘railways of the future’ legislation
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Regulations for the ‘railways of the future’ in selected legal orders
 1. Germany
 2. United States of America
III. State of the ‘railways of the future’ legislation in Poland
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IV. The necessity and proposal for regulation
V. Conclusion
Summary:	The purpose of this article is to examine the existence of legal solutions in Poland in 
the scope of the ‘railways of the future’ and to indicate a possible model of regulation of this matter. 
The term ‘railways of the future’ in the article means unconventional railways, characterized by 
significant differences from traditional railways, those are, in particular: magnetic railways and 
Hyperloop. In order to obtain a complete picture of the regulation of these means of transport, the 
regulations of the Federal Republic of Germany and the United States of America were examined. 
An analysis was also made of the state of the regulation in Poland, together with an indication of 
which legal regulations may be applied in the creation and operation of a ‘railway of the future’. The 
article also contains conclusions concerning the creation of a model of comprehensive regulation 
of this matter, which may provide guidance for the legislator.
Key	words: railways of the future, magnetic railways, maglev, Hyperloop
JEL: K23

Michał	Zięba, Selected formal and legal issues related to the implementation of the EU Directive 
on interoperability and the EU Directive on safety
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Interoperability Directive
III. Safety Directive
IV. Postponing the entry into force of the technical pillar of the 4th railway package
V. Major procedural changes and possible conflicts with national regulations
VI. Challenges faced by applicants and the National Security Authority in Poland
Summary:	This article presents selected issues related to the implementation of the EU Interoperability 
Directive and the Safety Directive into the national legal system. Due to the need for administrative 
authorities to apply directly effective provisions of the 4th Railway Package, it may be necessary for 
these authorities to resolve conflicts with national law, which has not yet been adapted to EU solutions. 
Until Polish legislation is not fully adjusted to the regulations of the 4th Railway Package, it will be 
necessary to resolve conflict of laws rules ensuring the primacy of the application of EU provisions 
(in this case, implementing regulations issued by the European Commission) over national law. This 
will pose a challenge to the National Safety Authorities and may generate legal risks for applicants.
Key	words:	One Stop Shop; fourth railway package; single safety certificate; authorization for 
placing in service of railway vehicle; Directive 2016/797 on the interoperability of the rail system; 
Directive 2016/798 on railway safety; European Railway Agency
JEL:	K23

Łukasz	Trychom, A few comments in the context of ensuring the effectiveness of judgments 
issued by the Court of Justice of the European Union against the background of the judgment in 
case C-512/10 European Commission v Republic of Poland
Table	of	contents:
I. Introduction
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II. Legal nature of CJEU judgments
III. Premises of the State Treasury’s liability for damages
IV. Legal interest in being a party to proceedings regarding unit rates of charges for access to 

railway infrastructure 
V. Ex officio annulment of decisions on rate-related matters
VI. Conclusion
Summary:	On 30 May 2013, the Court of Justice of the European Union issued a judgment in 
case C-512/10 European Commission v Republic of Poland, in which it stated that the Republic of 
Poland had failed to fulfill its obligations under Article 6 clause 2 and Article 7 item 3 of Directive 
2001/14 EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation 
of railway infrastructure capacity and the levying of fees for the use of railway infrastructure and 
the granting of safety certificates by enabling, when calculating the fee for the minimum access 
package and access to equipment related to train service, the inclusion of costs that cannot 
be considered as being directly incurred as a result of operating the train service. The author’s 
analysis of the problem shows that the process of recovery, by rail carriers, of fees paid for access 
to railway infrastructure in an incorrectly calculated amount is significantly hindered. It is therefore 
necessary to analyze whether there can be any talk of an effective implementation of the CJEU 
judgment in case C-512/10 in the area under consideration. The author presents the views of 
representatives of the doctrine and case law regarding the above issue.
Key	words: rail transport, Directive 2001/14/EC, allocation of railway infrastructure capacity, Court 
of Justice of the European Union
JEL:	K23

LEGISLATION	REVIEW

Iwona	Miedzińska, Impact of Polish COVID-19 legislation on the rail transport sector
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Regulation of the Council of Ministers of October 9, 2020 on the establishment of certain 

restrictions, orders and bans in connection with an epidemic
III. The Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, counteraction and 

combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them
 1. Medical and psychological examinations
 2. Trainings, periodic tests of knowledge and skills of train drivers and periodic examinations
 3. Validity dates of documents in the field of rail transport
 4. Other regulations for rail transport
 5. Administrative proceedings
IV. Act of April 16, 2020 on specific support instruments in connection with the spread of  

SARS-CoV-2 virus
 1. Amendments to the Act of March 28, 2003 on Rail Transport
 2. Amendments to the Act of June 14, 1960 - Code of Administrative Procedure
V. Summary
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Summary:	The article deals with the issue of the impact of legal regulations on preventing, 
counteracting and combating COVID-19 (according to the legal status as of November 24, 
2020) on the rail transport sector in Poland, including operating and obtaining permits by railway 
companies. The analysis covers, in particular, the institutional and legal solutions contained in 
the provisions of the regulation introducing limitations in connection with the occurrence of the 
epidemic and in relevant acts.
Key	words: COVID-19; SARS-CoV-2 virus; an epidemic; anti-crisis shield; railway transport; 
passenger transport
JEL: K23

Ewelina	Nieznalska, The so-called ‘Market Pillar’ of the 4th Railway Package and its Implementation
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Preliminary issues
III. Licensing
IV. Access to infrastructure
V. New forms of cooperation
VI. Independence and impartiality of the infrastructure manager
VII. Other changes
Summary:	The author analyses the most important changes introduced by the Act of February 13, 
2020 amending the act on rail transport and certain other acts implemented by the market pillar 
of the 4th railway package. Discussed are the guarantees of independence and impartiality of the 
infrastructure manager, including the manager being part of a vertically integrated enterprise. 
Moreover, the paper covers also changes to the Act on railway transport in the field of licensing 
and access to railway infrastructure. The author also points to new forms of cooperation between 
the manager of the railway infrastructure, the railway operator and the applicant.
Key	words:	Railway transport; Fourth Railway Package; Market pillar; Vertically integrated 
enterprise; Act on rail transport, President of the Office of Rail Transport, Railroad operator; Railway 
infrastructure manager; Applicant; Licensing of railway carriers; Financial credibility requirements; 
Financial credibility requirements; Minimum access to railway infrastructure; Agreement for the 
provision of public transport services; Open Access Decision; Restricted Access Decision
JEL: K23

BOOK	REVIEWS

M.	Etel,	A.	Piszcz	(Ed.),	The	Act	on	Road	Transport.	Commentary	[Ustawa	o	transporcie	
drogowym.	Komentarz],	C.H.	Beck,	Warszawa	2020,	pp.	788 (Grzegorz Kozieł)
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