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Od	redaktora	prowadzącego

Oddaję w Państwa ręce kolejny zeszyt internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i re-
gulacyjnego (iKAR) dotyczący problematyki regulacji sektora transportu kolejowego oraz, po raz 
pierwszy, nieco szerzej, publicznego transportu zbiorowego. Objęcie zakresem czasopisma te-
matyki publicznego transportu zbiorowego wpisuje się w podejmowane przez Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) nieustanne wysiłki mające na celu kontynuację i in-
tensyfikację szerokiego spektrum działań ukierunkowanych na poznanie i praktyczne wspieranie 
procesów zachodzących w tych sektorach. Jednym z najważniejszych przejawów powyższych 
wysiłków było powołanie w ramach CARS 17 października 2016 r. Laboratorium Transportu 
Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego, którego mam przyjemność być kierownikiem. 
Jest ono trzecią tego rodzaju jednostką CARS, stanowiącą specjalną formę realizacji zadań sta-
tutowych w obszarach sektorów regulowanych i szczególnych. Wcześniej powstały Laboratorium 
Lotnictwa Cywilnego oraz Laboratorium Usług Pocztowych.

W ostatnim czasie zaszły ogromne zmiany w otoczeniu regulacyjnym sektora transportu kole-
jowego. W zdecydowanie mniejszym stopniu zmiany te dotyczyły sektora publicznego transportu 
zbiorowego. Nie oznacza to jednak, że sektor ten powinien budzić mniejsze zainteresowanie.

Na poziomie europejskim, w 2016 r., przyjęto tzw. czwarty pakiet kolejowy. Jego celem jest 
dokończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, ożywienie europejskiego 
sektora transportu kolejowego i uczynienie kolei bardziej konkurencyjnej w stosunku do innych 
środków transportu. Składa się on z dwóch filarów: „technicznego” i „rynkowego”. Celem filaru 
„technicznego” jest zmniejszenie kosztów i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw ko-
lejowych, które chcą prowadzić działalność w UE. W tym zakresie mieści się przede wszystkim 
swoista centralizacja procesów decyzyjnych w obszarach bezpieczeństwa i interoperacyjności 
kolei na poziomie UE i związane z tym wyposażenie organów UE (Agencja Kolejowa UE) w nowe 
kompetencje. Proces ten obejmuje również redukcję przepisów krajowych, które, zdaniem Komisji 
Europejskiej, wprowadzają ryzyko braku przejrzystości i dyskryminacji nowych operatorów. Filar 
„rynkowy” kończy proces stopniowego otwierania rynku transportu kolejowego w UE na kon-
kurencję. Ustanawia on ogólne prawo dla przedsiębiorstw kolejowych utworzonych w jednym 
z państw członkowskich UE do wykonywania wszystkich rodzajów przewozów pasażerskich na 
całym terytorium Unii (model konkurencji na ryku), przewiduje (z licznymi wyjątkami) obowiązek 
konkurencyjnego wyboru operatów świadczących usługi publiczne (modele konkurencji o rynek), 
a także wprowadza zasady mające na celu zwiększenie bezstronności w zakresie zarządzania 
infrastrukturą kolejową i zapobieganiu dyskryminacji w sektorze kolejowym.

Na poziomie krajowym, w 2016 r., przyjęto znaczącą nowelizację przepisów ustawy o trans-
porcie kolejowym. Głównym celem tej nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do przepi-
sów dyrektywy 2012/34. Ustawa przewiduje wyodrębnienie tzw. obiektów infrastruktury usługowej. 
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Wprowadza zmiany w zakresie zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, zmienia także po-
dejście do kwestii kwalifikacji bocznic jako elementu infrastruktury kolejowej.

Powyższe zmiany nie pozostały bez wpływu na sektor publicznego transportu zbiorowego. 
Trzeba także zauważyć, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało istotną nowe-
lizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jeśli zatem zapowiedź ta stanie się faktem, 
poważne zmiany otoczenia regulacyjnego sektora publicznego transportu zbiorowego są dopiero 
przed nami (trzeba przy tym zaznaczyć, że zamieszczony na stronie RCL, w chwili pisania przeze 
mnie tych słów, projekt ustawy znacznie odbiega od zapowiedzi).

Na tym tle chciałbym zwrócić uwagę na jedną z zasadniczych cech niniejszego zeszytu 
iKAR-a, którą jest szeroki wachlarz poruszonych w prezentowanych opracowaniach zagadnień i 
wielopłaszczyznowość dokonanej w nich analizy aktualnych problemów dotyczących funkcjono-
wania sektora transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego. Na uwagę zasługuje 
także grono Autorów niniejszego numeru, wśród których znaleźli się przedstawiciele nauki, za-
równo prawnicy, jak i ekonomiści, znamienici praktycy, a także osoby łączące aktywność naukową 
z praktyką. Dowodzi to prawdziwie interdyscyplinarnego charakteru czasopisma.

Kolejność artykułów prezentowanych w pierwszej części czasopisma nie jest przypadko-
wa. Zostały one pogrupowane tematycznie. IKAR-a otwierają teksty dr Mirosława Antonowicza 
(Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Zarządu PKP SA) oraz Ignacego Góry (Prezes UTK) 
i Joanny Bartochowskiej-Jaśniewskiej (UTK). Pierwszy z nich jest poświęcony możliwym spo-
sobom rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego w obszarze regulacyjnym. Co 
istotne, Autor poruszył w nim ważne aktualnie zagadnienie bocznic. Drugi dotyczy nowych regu-
lacji ustawy o transporcie kolejowym odnoszących się do obiektów infrastruktury usługowej, czyli 
tematyki, która w najbliższym czasie będzie budzić rosnące zainteresowanie. Tę grupę artykułów 
(nazwę ją „infrastrukturalną”) zamyka bardzo interesujący artykuł dr Michała Beima (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu) przedstawiający możliwości funkcjonowania niezależnych zarządców 
infrastruktury kolejowej w oparciu o doświadczenia niemieckie. Następną grupę artykułów otwie-
ra opracowanie Łukasza Gołębia (UKSW, Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego 
Transportu Zbiorowego CARS) dotyczące współpracy Prezesa UTK z Komisją Europejską, Agencją 
Kolejową UE oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich. Tę grupę artykułów 
zamyka opracowanie dr Mikołaja Gossa (Góralski&Goss Legal) poświęcone analizie charakteru 
prawnego zadań i kompetencji Prezesa UTK w dziedzinie interoperacyjności systemu kolei ze 
szczególnym uwzględnieniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych 
zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Autor zaproponował wyróżnienie 
nowego pojęcia – „nadzoru regulacyjnego”. Następnie pojawia się artykuł dr Jakuba Kociubińskiego 
(Uniwersytet Wrocławski), w którym Autor analizuje wyzwania stosowania prawa kontroli koncen-
tracji w UE w zakresie kolejowego transportu towarowego. Pierwszą część czasopisma zamykają 
artykuły związane z tematyką transportu zbiorowego. Tę grupę artykułów otwiera tekst mojego 
autorstwa, zawierający próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy nowe rozwiązania przewi-
dziane przez czwarty pakiet kolejowy dotyczące otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej 
dla przewoźników pasażerskich przyniosą pożądany efekt, tj. rozwój konkurencji. Analiza w tym 
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zakresie została przeze mnie dokonana przez pryzmat braku precyzyjnej definicji pojęcia „usługi 
publicznej w transporcie” w prawie UE. Kolejnym opracowaniem z tej grupy jest ważny artykuł 
Marcina Kraśniewskiego (Uniwersytet Łódzki, Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji 
Sektorowej Ius Publicum). Autor dokonuje w nim oceny mechanizmu otwartego dostępu do infra-
struktury kolejowej wprowadzonego po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z listopada 
2016 r. z perspektywy praktyki decyzyjnej Prezesa UTK opartej na poprzednio obowiązujących 
regulacjach w tym zakresie. Ostatnim opracowaniem z tej grupy, zamykającym jednocześnie 
pierwszą część czasopisma, jest również bardzo istotny (tak z punktu widzenia znaczenia na-
ukowego, jak i doniosłości praktycznej) artykuł Romana Gąszczyka, opisujący relacje pomiędzy 
stronami umowy o świadczenie usług publicznych a instytucją udzielającą wsparcia ze środków 
funduszy UE (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych) mających na celu częś-
ciowe sfinansowanie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych z pespektywy pojęć 
wypracowanych przez doktrynę prawa cywilnego. 

Część „Przegląd prawa i orzecznictwa” jest tym razem dosyć nietypowa. Nie zawiera żadnej 
glosy. Nie czyni to jej jednak mniej interesującą niż zwykle. Tę część czasopisma otwiera opra-
cowanie Ignacego Góry i Jana Siudeckiego (UTK). W artykule Autorzy analizują najważniejsze 
zmiany w otoczeniu prawnym sektora transportu kolejowego, które wprowadza filar „techniczny” 
czwartego pakietu kolejowego. Drugą część czasopisma zamyka opracowanie Adriana Misiejko 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) poruszające problematykę ustawowej regulacji 
wykonywania zadań publicznych z zakresu transportu zbiorowego przez związki metropolitalne.

W części piśmiennictwo znajduje się recenzja książki przygotowana przez Wojciecha Pawłuszko 
(SLS Seredyński, Sandurski), a w części sprawozdania, sprawozdanie z IV ogólnopolskiej kon-
ferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbyła się w Łodzi 
26 kwietnia 2017 roku. CARS objął tę konferencję patronatem honorowym.

Numer zamyka nowa część czasopisma poświęcona aktywności Laboratorium Transportu 
Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS. W tej części czasopisma znajduje się 
m.in. informacja o ekspertyzach przygotowanych przez Laboratorium. W bieżącym numerze jest to 
informacja o ekspertyzie dotyczącej kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków 
publicznych pod kątem występowania pomocy publicznej. Ekspertyza ta porusza zagadnienie, 
które nie było dotychczas przedmiotem pogłębionej refleksji w UE. Ponadto w tej części czaso-
pisma znajduje się informacja o planowanej I Dorocznej Krajowej Konferencji Kolejowej CARS. 
Serdecznie zapraszam do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Prezentacja dokonań Laboratorium 
stanie się kolejnym nowym, dobrym zwyczajem iKAR-a.

Wreszcie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Autorom opracowań opublikowanych 
w niniejszym numerze. Szczególne podziękowania kieruję do osób, które po raz kolejny pozytywnie 
odpowiedziały na skierowane do całego środowiska zaproszenie do współpracy przy tworzeniu tego 
unikatowego projektu, jakim jest zamysł cyklicznego wydawania specjalnego numeru czasopisma 
naukowego w całości poświęconego wyłącznie kwestiom szeroko rozumianej regulacji sektora 
transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego. Mam nadzieję, że opracowania te 
przyczynią się do zwiększenia zainteresowania przedstawicieli m.in. polskiej doktryny publicznego 
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prawa gospodarczego prawem regulacji sektora transportu kolejowego i publicznego transpor-
tu zbiorowego. W sposób szczególny chciałbym podziękować także wszystkim Recenzentom, 
których bezinteresowny trud i gotowość sporządzania szczegółowych i wyczerpujących recenzji 
zawierających liczne opinie i sugestie dotyczące treści prezentowanych opracowań wpłynęły bez 
wątpienia na wysoki poziom merytoryczny numeru.

Życzę owocnej lektury i zapraszam do dalszej współpracy!

Dr Stefan Akira Jarecki
kierownik 

Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego 
Transportu Zbiorowego CARS

koordynator sektora kolejowego CARS
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
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Mirosław Antonowicz* 

Rozważania	o	mechanizmach	rozwiązywania	konfliktów	
na	rynku	transportu	kolejowego

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Istota konfliktu na rynku transportu kolejowego
III. Mediacja czy arbitraż
IV. Dostęp do bocznic jako potencjalne źródło konfliktu
V. Podsumowanie

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie możliwych form rozwiązywania konfliktów na rynku trans-
portu kolejowego w zakresie regulacyjnym. W artykule zdefiniowano pojęcie „konfliktu” oraz 
zaprezentowano alternatywne formy mediację i arbitraż. Zaprezentowano	również zagadnienie 
bocznic jako potencjalne źródło konfliktów w przyszłości. Rozważania kończą konkluzje zawar-
te w podsumowaniu o konieczności stosowania alternatywnych form rozwiązywania konfliktów 
przez nowoczesne zarządzane instytucją publiczną w zakresie zagadnień regulacyjnych dla rynku 
transportu kolejowego.

Słowa	kluczowe:	konflikt; mediacje; arbitraż.

JEL: K23, K29

I.	Wprowadzenie
Funkcjonowaniu współczesnego rynku usług transportu kolejowego towarzyszą zazwyczaj 

procesy konkurencyjne, których treścią jest mechanizm rozbieżności interesów sprzedawców 
usług transportowych w stosunku do innych sprzedawców i nabywców usług transportowych 
w stosunku do innych nabywców. Podmioty rynkowe dążą zazwyczaj do powiększana własnych 
korzyści kosztem korzyści konkurentów. Tracący korzyści dążą do podejmowania działań prze-
ciwdziałających, tym bardziej, jeśli powezmą w procesie decyzyjnym informację o działaniach 
dyskryminujących czy nadużywaniu pozycji dominującej na rynku. Na straży prawidłowości funk-
cjonowania rynku zarówno w kontekście ex ante jak i ex post czuwają właściwe organy, np. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Transportu Kolejowego. Wprowadzenie konkurencji 
w transporcie kolejowym spowodowało powstanie nowych problemów związanych przykładowo 
z dostępem do infrastruktury kolejowej. Ponieważ w transporcie kolejowym mamy do czynienia 
z tzw. rynkiem powiązanym (zob. Majcher, 2005, s. 12 i n. ) składającym się z dwóch subrynków: 

* Doktor, adiunkt; Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów 
Transportu Szynowego.
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rynku urządzeń kluczowych oraz rynku świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem tych 
urządzeń, pojawia się wiele problemów natury konfliktowej związanych z relacjami między pod-
miotami rynkowymi konkurującymi na rynku świadczenia usług, między podmiotami konkurującymi 
o dostęp do infrastruktury, między zarządcą infrastruktury a podmiotami korzystającymi z usług 
zarządcy. Transport kolejowy wymaga skutecznych mechanizmów i instrumentów ukierunkowanych 
na rozwiązywanie konfliktów w ramach posiadanych i wykorzystywanych instrumentów regulacji 
prorozwojowych i prokonkurencyjnych.

II.	Istota	konfliktu	na	rynku	transportu	kolejowego
W ogólnym zarysie konflikt oznacza sytuację, w której jedna ze stron uznaje, że zachowanie 

drugiej przeszkadza lub uniemożliwia jej osiągnięcie zamierzonych celów – interesy jednej ze 
stron są naruszane. Powodem mogą być dostęp do ograniczonych zasobów czy brak możliwości 
realizacji własnych interesów. Generalnie chodzi o aspekt własności konfliktu i odróżnienia go od 
współzawodnictwa i rywalizacji. Z sytuacją konfliktową możemy mieć do czynienia, gdy (https://
wyspasukcesu.pl/wiedza/biznes-finanse?start=13):
	 występuje niedostatek dóbr; 
	 zachowanie konfliktowe ma na celu zniwelowanie albo kontrolowanie drugiej strony; 
	 zysk jednej strony pociąga stratę drugiej;
	 przeciwstawne działania stron konfliktu.

Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu, zdarza 
się często, że samo przekonanie jednej ze stron o wrogim nastawieniu przeciwnika, wystarcza do 
powstania sytuacji konfliktowej. Christopher W. Moore (2009) wyróżnił pięć potencjalnych źródeł 
konfliktu i tym samym pięć typów konfliktów: relacji, danych, interesów, strukturalny i wartości 
(Praca zbiorowa, 2017, s. 4 i n.). Na jedną sytuację konfliktową może nałożyć się kilka przyczyn 
(zob. rys. 1). 

Rysunek	1. Rodzaje konfliktów

Konflikt danych

 

• brak informacji 
• b dne 

rozumienie 
• ró nice 

w interpretacji 
• ró ne procedury 

zbioru danych  Konflikt interesów
• rzeczowy (czas, 

pieni dze, dobra) 
• proceduralny (przebieg 

procesu) 
• psychologiczny 

(zaufanie szacunek 
uczciwo ) 

Konflikt strukturalny 
• okre lenie ról 
• nierówny rozk ad si  
• podzia  kompetencji  
• ograniczenia czasowe 
• nierówna kontrola 

zasobów 

Konflikt relacji

 

• stereotypy 
• silne emocje

 

• z a komunikacja

 

• b dna percepcja

 

Konflikt warto ci 
• ró nice wiatopogl dowe 
• ró nice to samo ciowe 
• warto ci dnia codziennego 

(np. zwyczaje)  

Źródło: Cwalina i Sobek, 2017.
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Często, gdy konflikt się zaostrza, do jednej – pierwotnej przyczyny – dochodzą nowe kwe-
stie. Z konfliktem danych mamy na przykład do czynienia, gdy obie strony lub jedna z nich ma 
błędne informacje na temat zaistniałej sytuacji, nie ma dostępu do wiadomości bądź dysponuje 
błędnymi danymi. Dlatego ważne jest, aby włożyć wysiłek w zapobieganie powstawaniu konfliktu 
danych poprzez jasną i kompletną komunikację pomiędzy stronami. Z konfliktem interesów spo-
tykamy się, gdy występuje rozbieżność w zaspokajaniu potrzeb stron. Ujawnienie tych potrzeb 
daje płaszczyznę do pracy nad konstruktywnymi rozwiązaniami. Dopóki po obu stronach jest 
chęć komunikowania celów, odczuć, niezadowolenia, dopóty jest szansa na rozwiązanie konfliktu. 
Zarządzanie konfliktem interesów polega na odnalezieniu strefy porozumienia, w której potrzeby 
nie będą się wykluczać i znajdzie się miejsce wspólne dla obu stron. Niewątpliwie na rynku trans-
portu kolejowego jednym z powodów konfliktów może być brak niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury. Infrastruktura jest nieduplikowalna i generalnie infrastruktura liniowa jest zasobem 
ograniczonym, o dostęp, do którego toczy się walka konkurencyjna. Powodem może być również 
nieuczciwa konkurencja między podmiotami świadczącymi usługi na tej samej trasie w podob-
nych lub niewiele różniących się „slotach” czasowych i podobnych parametrach jakościowych, 
ale o różnicach w cenie usługi, co może prowadzić do konfliktów. Źródłem konfliktów na rynku 
transportu kolejowego mogą być również przykładowo następujące sytuacje:
	 zmiany w postanowieniach umownych, procedurach przetargowych, wynikach przetargów itd.;
	 nierównoprawny lub świadomie blokowany dostęp do informacji decydujących o podejmowaniu de-

cyzji biznesowych na rynku transportu kolejowego;
	 nadużywanie władzy lub pozycji dominującej przez jednego z uczestników procesu przewozowego, 

rynku transportu kolejowego, partnera kontraktowego itd.;
	 niejasny i mało transparentny podział ról, czynności, struktur organizacyjnych; korzyści między stro-

nami stosunków rynkowych skutkujący ograniczeniem konkurencji, nierównoprawnością działań, 
blokowaniem rozwoju czy wejścia na rynek itd.;

	 sprzeczności w zakresie możliwości osiągania celów i oczekiwań, przy czym gdy jedna ze stron osiąga 
cele w sposób uniemożliwiający lub zagrażający ich osiąganiu przez innych uczestników rynku trans-
portu kolejowego lub w sposób uniemożliwiających ich osiąganie lub funkcjonowanie rynkowego na 
równych i przejrzystych zasadach.
Generalnie jeśliby przyjąć nomenklaturę proponowaną przez Ch.W. Moore’a na rynku transportu 

kolejowego mamy do czynienia z konfliktami danych, których podłoże znajdujemy w nieposiadaniu 
lub niepełnym posiadaniu, różnym interpretowaniu danych i informacji, konfliktami strukturalnymi 
wynikającymi ze struktury sytuacji, struktur organizacyjnych implikujących określone zachowania 
stron, braku możliwości realizacji celów i potrzeb oraz konflikty interesów wynikające ze współ-
zawodnictwa o pewne dobra na rynku czy to pierwszego, czy drugiego rzędu i warunkach ich 
pozyskania, użytkowania (zob. Gmurzyńska i Morek, 2009, s. 56–59). To przekonanie ma swoje 
podstawy w analizie przyczyn konfliktów na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca przeprowadzonej 
w ekspertyzie z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca przeprowadzonej na 
rzecz Pracodawców RP (Gładoch, 2015, s. 8–9). Wśród metod rozwiązywania konfliktów znaj-
dujemy wspólne próby rozwiązania sporu przez uczestników procesu przewozowego, działania 
perswazyjne jednej ze stron w celu przyjęcia jej stanowiska jako obowiązującego, negocjacje 
w przypadku dążenia stron do osiągania swoich celów. Model „win-win” w tego typu sytuacjach 
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powinien być zalecany. Możliwa jest także interwencja strony trzeciej, czyli mediatora lub arbitra. 
W kontinuum zarzadzania konfliktem i jego rozwiązywania znajdujemy różnorodne podejścia. 
Przedstawia to rysunek 2.

Rysunek	2. Kontinuum zarządzania konfliktem oraz podejść do jego rozwiązywania

na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca przeprowadzonej w ekspertyzie z zakresu konfliktów 

na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca przeprowadzonej na rzecz Pracodawców RP 

(Gładoch, 2015, s. 8–9). Wśród metod rozwiązywania konfliktów znajdujemy wspólne próby 

rozwiązania sporu przez uczestników procesu przewozowego, działania perswazyjne jednej 

ze stron w celu przyjęcia jej stanowiska jako obowiązującego, negocjacje w przypadku 

dążenia stron do osiągania swoich celów. Model „win-win” w tego typu sytuacjach powinien 

być zalecany. Możliwa jest także interwencja strony trzeciej, czyli mediatora lub arbitra. W 

kontinuum zarzadzania konfliktem i jego rozwiązywania znajdujemy różnorodne podejścia. 

Przedstawia to rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Kontinuum zarządzania konfliktem oraz podejść do jego rozwiązywania 

 
Źródło: Moore, 2009, s. 23. 
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Źródło: Moore, 2009, s. 23.

W aspekcie regulacji zarzewie konfliktowe może (ale nie tylko) stanowić problematyka dostępu 
do tzw. urządzeń kluczowych. Teoria urządzeń kluczowych wskazuje, że przedsiębiorstwo, które 
posiada pozycję dominującą, ma takie urządzenia, wyposażenie i uniemożliwia dostęp do tych 
urządzeń/wyposażenia bez obiektywnego uzasadnienia konkurentom lub udziela dostępu, ale 
na warunkach mniej korzystnych niż ustalone dla własnych usług narusza zakaz art. 82 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE). (a obecnie art. 102 TFUE). Urządzenia kluczo-
we muszą być dostępne konkurentom, jeśli:
	 urządzenie jest niezbędne i niemożliwe do zastąpienia w sytuacji wykonywania przewozów;
	 nie jest możliwe dla konkurenta powielenie urządzenia przy realnych kosztach (brak substytutów);
	 nie jest możliwe dla konkurenta użycie alternatywnych urządzeń (brak rzeczywistych substytutów.

W naukach ekonomii, według teoretyków1, szeroko akceptowany jest pogląd, że przymusowy 
dostęp do urządzeń znajdujących się w czyimś posiadaniu powinien mieć miejsce wtedy, kiedy 
spełnione są łącznie cztery istotne warunki:
	 urządzenie jest kontrolowane przez firmę o znaczącej sile rynkowej;
	 potencjalni konkurenci nie mają realistycznej możliwości duplikacji urządzenia;
	 dostęp do urządzenia jest niezbędny, aby konkurować na rynku niższego lub wyższego szczebla;
	 dostęp do urządzenia daje sie zapewnić (jest to wykonalne).
1 Szeroko ten problem analizuje M. Król (2012, s. 202).
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Generalnie w przypadku transportu kolejowego doktryna urządzeń kluczowych stanowi, 
że tego typu urządzenia powinny być udostępniane przez ich właściciela wówczas, gdy nie ma 
obiektywnego powodu, aby odmówić dostępu do tego urządzenia. Kiedy zatem to nie następuje, 
wynikają konflikty wymagające rozstrzygnięcia z wykorzystaniem odpowiedniego instrumentarium. 

Definiując pojęcie konfliktu na cele niniejszego opracowania, nie można pominąć sytuacji, 
w której konflikt oznacza także zaburzone porozumienie pomiędzy przedsiębiorstwem (organizacją 
publiczną, np. UTK) a klientem (adresatem np. decyzji regulacyjnej) spowodowane zajmowaniem 
odmiennej pozycji, zderzeniem odmiennych celów czy opinii i objawiające się podejmowaniem 
działań w odpowiedzi na te zakłócenia (zob. Berger i Mitręga, 2014). 

III.	Mediacja	czy	arbitraż
W kontekście posiadania przez Urząd Regulacyjny instrumentarium w zakresie możliwości 

dalszej poprawy funkcjonowania rynku transportu kolejowego niezbędne jest wprowadzenie na 
rynku tego transportu rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom rozwiązywanie spraw konflikto-
wych szybciej i w sposób polubowny, bez konieczności uciekania się do ostatecznych decyzji 
regulacyjnych. Decyzje regulacyjne mogłyby być poprzedzone np. mediacjami, a decyzje sądo-
we – postepowaniem arbitrażowym, którego rozstrzygniecie i tak potrzebuje nadania przez sąd 
powszechny klauzuli wykonalności. Decyzje regulacyjne wobec rynku, zachowań podmiotów, 
ale i w zakresie regulacji technicznej dotyczą bowiem spraw natury systemowej, a raz podjęte 
powodują ich wykorzystywanie i zastosowanie w podobnych sytuacjach. Dlatego też instrumen-
tarium winno dotyczyć spraw nie tylko technicznych, interoperacyjności, lecz także problema-
tyki regulacyjnej i rozwiązywania konfliktów między podmiotami na drodze polubownej. Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego wszczyna postepowania administracyjne na wniosek lub z urzędu. 
Generalnie możemy wyróżnić 4 modele rozwiązywania sporów tzn. kontraktowy (negocjacyjny), 
mediacje, arbitraż i sąd. Dwa pierwsze możemy nazwać ugodowymi, kolejne – adiudykacyjnymi, 
czyli polegającymi na wydaniu orzeczenia wiążącego strony. Ponieważ regulacja ekonomiczna 
dotycząca rynku transportu kolejowego literalnie związana jest z prawem administracyjnym, to 
tylko w oparciu o kodeks postepowania administracyjnego decyzje podejmuje regulator. Wobec 
powyższego, można wykorzystać instrument mediacji przed wydaniem decyzji administracyjnej 
oraz instrument arbitrażu zanim sprawa trafi na wokandę sądową. Zanim wydana zostanie de-
cyzja administracyjna, np. z klauzulą natychmiastowej wykonalności, można zastosować media-
cje z udziałem mediatora, np. z listy mediatorów przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. 
Mediacja jest postepowaniem dobrowolnym i nieformalnym. Uczestniczy w nim neutralny me-
diator. W ujęciu dynamicznym mediacja (Torbus, 2015, s. 39) stanowi sformalizowaną postać 
negocjacji prowadzonych przez strony z udziałem osoby trzeciej stosującej techniki mediacyjne, 
co odróżnia tę metodę od innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, jak negocja-
cje czy arbitraż. Szeroko pojęcie mediacji sformułowała dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 208/52/WE z 21 maja 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach 
cywilnych i handlowych2. Zgodnie z dyrektywą mediacja oznacza postepowanie, bez względu 
na jego nazwę lub określenie, w której przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć 
porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postepowanie takie 

2  Dz. Urz. UE L136 z dnia 24 maja 2008 r.
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może zostać zainicjowane przez strony albo może je zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa 
członkowskiego. Celem jest osiągniecie akceptowanego przez strony rozwiązania konfliktu. Może 
to także dotyczyć postepowań administracyjnych, zresztą w Polsce mediacja została formalnie 
dopuszczona w sprawach sądowo administracyjnych. Europa od 2002 roku promuje korzystanie 
z alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (Altenative Dispute Resulution, ADR) (konsyliacji, 
mediacji, ugód i arbitraży) z uwagi na ich cechy, jak: odformalizowanie, dyskrecję, polubowność 
i oszczędność, zaliczając do tych alternatywnych form także kontrolę wewnętrzną aktów admi-
nistracji (ten instrument jest szczególnie ważny z uwagi na przypadki zasłaniania się urzędów 
administracji klauzulami o tajemnicy). Z mediacji można skorzystać zawsze, niemniej jednak, aby 
zwiększyć szansę jej zastosowania wprowadza się do umów (praktycznie wszystkich umów regu-
lujących jakąkolwiek relację biznesową) tzw. klauzulę mediacyjną, która już na etapie zawierania 
umowy jest formalnym wyrażeniem woli stron do zastosowania mediacji w przypadku zaistnienia 
sporu. Jest to możliwe w przypadku umów zawieranych między przewoźnikiem a zarządcą infra-
struktury. Taka klauzula to dodatkowy zapis umowny, zawierany zazwyczaj w postanowieniach 
końcowych, wskazujący na tę formę rozwiązywania potencjalnych konfliktów, czas prowadzenia 
mediacji, a niejednokrotnie także ośrodek, na który strony mogą się już wówczas zdecydować. 
Przedsiębiorcy coraz częściej stosują alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Dzięki no-
wej ustawie o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania konfliktów, która weszła w życie 
1 stycznia 2016 roku3 znacznie szersze będzie wykorzystanie mediacji w sprawach cywilnych 
między przedsiębiorcami. Tym bardziej jest to zasadne, iż sytuacje konfliktowe mogą prowadzić 
do zrujnowania relacji biznesowych między kontrahentami pozostającymi w sporze, które muszą 
być później odbudowywane na potrzeby stosunków biznesowych. Rozwiązanie sporu w drodze 
polubownej ułatwia prowadzenie działalności i pozwala kontynuować współpracę pomiędzy kon-
trahentami, co z reguły nie jest możliwe po długotrwałym i kosztownym procesie sądowym. 

Arbitraż w Polsce ma już swoją tradycję. Niemniej dobrze się stało, że pod koniec 2013 
roku utworzono Sąd Arbitrażowy, z myślą szczególnie o transporcie kolejowym. Tworząc Sąd 
Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu, uniknięto negatywnych tendencji, które czasami 
przypisuje się sądom arbitrażowym dotyczącym np. czasu postepowania, elastyczności czy kosz-
tów. Opłata arbitrażowa obliczana jest od wartości sporu i wynosi 3% wartości przedmiotu sporu. 
Szeroko temat arbitrażu w transporcie kolejowym omawiają Z. Szafrański, M. Pawlik, F. Dopierała 
(Szafrański, Pawlik i Dopierała, 2014). Należy także zauważyć, iż wycena wartości przedmiotu 
sporu w sprawach regulacyjnych jest zdecydowanie trudniejsza, bo może np. dotyczyć utraconych 
korzyści w przyszłości. Sądownictwo arbitrażowe dla spełniania swojej funkcji winno cechować 
zaletami, które dobitnie już w 2002 roku podkreślał Marek Safjan 4, ówczesny Prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, tj.:
	 szybkością i sprawnością postępowania połączoną z ważną funkcją mediacyjną sądu w poszukiwaniu 

rozwiązań, które najlepiej balansują interes skonfliktowanych stron;
	 elastycznością, która przejawia się nie tylko w stosowanych instrumentach proceduralnych, lecz także 

w swobodniejszej właściwej, najbardziej adekwatnej podstawie materialnej dla rozstrzygania sporów;

3 Ustawa z dn. 10.09.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015, poz. 1595).
4 Materiały konferencyjne Konferencji pn. Sąd arbitrażowy jako element ładu prawnego RP, Warszawa 2002.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.1

Mirosław Antonowicz            Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego16

	 postrzeganiem sądownictwa arbitrażowego jako formy promocji nowoczesnych konstrukcji zwycza-
jowych prawa handlowego (także administracyjnego), jako swoista forma wprowadzania do obrotu 
prawnego instytucji wspólnych dla wielu systemów współczesnej Europy.
Mediacja i arbitraż nie są jedynymi alternatywami sposobami rozwiązywania sporów między 

przedsiębiorcami. Co prawda przepisy prawa regulują jedynie arbitraż i mediację, ale dla przed-
siębiorców najważniejsze powinno być jednak zakończenie sporu. Wspomnianą już alternaty-
wą są negocjacje, czyli proces polegający przede wszystkim na komunikacji między stronami. 
Rozmówcy przedstawiają sobie nawzajem swoje propozycje rozwiązania konfliktu i argumenty, 
a następnie prowadzą rozmowy tak długo, aż osiągną rezultat satysfakcjonujący obie strony. 
Miejscem negocjacji może być siedziba któregoś z przedsiębiorców lub miejsce neutralne. Przy 
przeprowadzeniu negocjacji może pomóc osoba trzecia, wynik negocjacji można zaś ująć w formie 
umowy lub wspólnego oświadczenia stron. Jak twierdzi M. Romowicz5, negocjacje są najszyb-
szym, najtańszym i najskuteczniejszym instrumentem rozwiazywania sporów. Z punktu widzenia 
regulacyjnego istotna może być forma facylitacji. Jest to dobra metodą rozstrzygnięcia sporu, jeżeli 
jego stronami jest więcej niż dwóch przedsiębiorców. Jest to forma przydatna dla rozwiązywania 
złożonych sporów. Facylitację można określić jako wielostronne negocjacje prowadzone przez 
moderatora, nazywanego facyliatorem, mające na celu doprowadzić do znalezienia rozwiązania, 
które satysfakcjonowałoby wszystkich uczestników lub przygotowywałoby grunt pod rozwiązywa-
nie sporu pomiędzy poszczególnymi stronami. Podobnie jak w przypadku negocjacji, ustalenia 
wynikające z facylitacji strony powinny ująć w umowie lub oświadczeniu stron. Dla prowadzenia 
biznesu kolejowego zastosowanie instrumentarium rozwiązującego spory jest w opinii piszące-
go niezbędne i konieczne. Wszystko, co może przysłużyć się rozwojowi rynku, transparentności 
działań i poprawie stosunków rynkowych i relacji na nim występujących między podmiotami na-
leży uznać za właściwe.

IV.	Dostęp	do	bocznic	jako	potencjalne	źródło	konfliktu
Szeroka nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym6 była wynikiem potrzeby implementa-

cji do prawa polskiego uregulowań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/34/UE7. Należy zauważyć, iż w preambule do tej dyrektywy w pkt 12 czytamy: „prywatne linie 
i bocznice odgałęziające się od torów stacyjnych i szlakowych, takie jak bocznice zakładowe i linie 
zakładowe nie są częścią infrastruktury kolejowej w definicji niniejszej dyrektywy, zarządcy takich 
infrastruktur nie powinni podlegać obowiązkom nałożonym na zarządców infrastruktury nałożo-
nym na mocy niniejszej dyrektywy, jednakże należy zagwarantować niedyskryminacyjny dostęp 
do takich linii i bocznic, niezalenie od tego czyją są własnością w przypadku, gdy stanowią one 
tory dojazdowe do obiektów infrastruktury usługowej, które się niezbędne do świadczenia usług 
przewozowych oraz w przypadku, gdy służą one lub mogą służyć więcej niż jednemu klientowi 
końcowemu”. Istotne są zatem następujące kwestie: co przynależy do infrastruktury transportu 
kolejowego, status użytkownika infrastruktury bocznicowej oraz ilość klientów końcowych. Znajduje 
to odzwierciedlenie w załączniku pierwszym do dyrektywy. Ustawodawca polski, biorąc pod uwagę 

5 Z wywiadu M. Jacewicz z radcą prawnym M. Romowiczem.
6 Ustawa z dn. 16.11. 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L.343/32 z 14.12.2012).
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zapisy tejże dyrektywy w zakresie np. pojęcia zarządcy infrastruktury oraz pojęcia infrastruktury 
kolejowej, przyjął trzy bardzo ważne regulacje w zakresie bocznic kolejowych: zaliczył bocznice 
do infrastruktury kolejowej, a użytkownikowi bocznicy nadał status zarządcy infrastruktury oraz, co 
jest niezwykle istotne, wprowadził zmianę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w wyniku 
której z podatku gruntowego zwalnia się grunty, budowle i budynki wchodzące w skład infrastruktury 
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom 
kolejowym lub wykorzystywana do przewozu osób lub tworzy linie o szerokości torów większej niż 
1435 mm. Przyjęte regulacje przyczyniają się do wzmocnienia zdolności konkurencyjnych trans-
portu kolejowego oraz poszerzenia granic uczciwej konkurencji zarówno wewnątrz gałęziowej, jak 
i międzygałęziowej. Czy nowe regulacje wpłyną na rozwój transportu kolejowego zależeć będzie 
od interpretacji zapisów i pojawiania się, lub nie, dodatkowych aktów precyzujących rozwiąza-
nia. Mogą bowiem pojawiać się pytania i problemy związane z konsekwencjami i obowiązkami 
zarządcy infrastruktury kolejowej (o charakterze bocznicowej) w kontekście stosowania ustawy 
w aspekcie wymogów konkurencji rynkowej i regulacji w zakresie bezpieczeństwa. Niezbędna jest 
dalsza dogłębna interpretacja istoty zagadnienia bocznic, w kontekście tzw. infrastruktury usługo-
wej, o której mówią i dyrektywa, i nowe regulacje ustawy o transporcie kolejowym, w kontekście 
niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury usługowej i zasad stanowienia opłat za dostęp 
do infrastruktury usługowej (zob. Pacewicz, 2013). Z tego też powodu zadać należy pytanie czy 
regulacje zawarte w ustawie dotyczą wyłącznie bocznic o charakterze publicznym, czy również 
o charakterze prywatnym. O ile bowiem nie ma wątpliwości, iż bocznice kolejowe będące we 
władaniu np. PLK S.A., czy innego zarządcy posiadającego autoryzację i zatwierdzane cenniki 
przez Prezesa UTK, mają charakter publiczny i do nich mają zastosowanie wszelkie regulacje, 
np. zostaną umieszczone w statucie sieci kolejowej, o tyle może pojawić się wątpliwość czy np. 
bocznice o charakterze prywatnym, służące wyłącznie jednemu klientowi końcowemu do realizacji 
wyłącznie jego celów, niemające na końcu obiektu infrastruktury usługowej tylko zakład wytwórczy, 
powinny podlegać wszelkim obostrzeniom wynikającym z zapisów ustawowych. Bocznica kolejo-
wa może powinna mieć w ogóle status infrastruktury usługowej/obiektu infrastruktury usługowej 
o charakterze otwartego dostępu. Z art. 36a znowelizowanej ustawy wynika, iż udostepnienie 
obiektu infrastruktury usługowej oznacza korzystanie z obiektu, urządzeń przynależnych i usług 
świadczonych na obiekcie. Specyfika obiektu, jakim może być „bocznica” wyraźnie na to wska-
zuje. Wydaje się, że takie rozumienie jest bliższe konkurencyjnemu rozwojowi rynku kolejowego. 
Przy czym zarządzający obiektem sporządza statut obiektu, w którym i tak określa czy jest on 
przeznaczony od udostępniania, np. co będzie niezwykle trudne w przypadku, gdy jest jeden klient 
końcowy/użytkownik bocznicy, który powierza wykonywanie usług transportowych na zasadzie 
umowy jednemu przewoźnikowi, nawet wybranemu w otwartym postepowaniu przetargowym. 
W statucie może zatem określić i inne elementy. Niewątpliwie inną sytuacją jest funkcjonowanie 
przykładowo Centrum Logistycznego dwu- lub trójmodalnego, z którego usług korzysta wielu klien-
tów końcowych, a integralnym elementem Centrum jest terminal kolejowy, także intermodalny, 
z którego usług korzysta wielu klientów i wielu operatorów kolejowych. Zarządzający obiektem 
musi zapewnić niedyskryminacyjny dostęp do tego elementu obiektu infrastruktury usługowej oraz 
niedyskryminacyjny dostęp do urządzeń tzw. ostatniej mili, czyli drogi kolejowej. Tym bardziej, że 
takie centrum może mieć charakter zarówno lokalny, krajowy, branżowy, jak i międzynarodowy. 
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Ilość bocznic w przeciągu ostatnich lat zmalała o połowę. Różne było tego przyczyny. Szacuje 
się, że funkcjonuje około 1000–1100 bocznic i ponad 1000 punktów taryfowych (Antonowicz, 
Syryjczyk i Faryna, 2015). Koncentracja na przewozach masowych zredukowała znaczenie 
przewozów rozproszonych bardziej kosztownych i wymagających bardziej skomplikowanych 
operacji logistycznych. Jednakże zmiany strukturalne rynku powodują, że istnienie bocznic staje 
się potrzebne dla pozyskiwania ładunków do przewozu transportem kolejowym. Współczesne 
Centra Logistyczne czy Dystrybucyjne powinny mieć dostęp do transportu kolejowego. Bocznice 
mogą stać się języczkiem uwagi w dalszym rozwoju transportu kolejowego, dlatego w przypadku 
odbudowy roli transportu kolejowego rozwiązania dla bocznic winny umożliwiać także istnienie 
rozwiązań rozwiązujących konflikty związane z dostępem do nich.

Podsumowanie
Nowoczesna administracja w zakresie transportu kolejowego powinna zmierzać do kultury 

działania administracyjnego opartego na rezultatach, a wzorzec administracji akcentować, np. 
przejrzystość, przyjazność, partnerstwo. Od administracji publicznej zajmującej się sprawami 
transportu kolejowego powinniśmy oczekiwać dobrego rządzenia i obsługi rządzenia, efektywnego 
wykonywania zadań bieżących, rozwoju instytucjonalnego i umiejętnego zarządzania konfliktami. 
Niewątpliwie metody alternatywne rozwiązywania sporów mogą przydać się w praktyce działań 
szczególnie instytucjom, które poprzez swoje działania wpływają na rynek, sposób zachowania 
i funkcjonowania podmiotów rynkowych, ale także podmiotom rynkowym z uwagi na szybkość, 
bezstronność oraz wiedzę specjalistyczną tak potrzebną w tej gałęzi transportu, która powinni 
dysponować mediatorzy czy arbitrzy.
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Streszczenie
30 grudnia 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 
Nowe regulacje wprowadzają obowiązek udostępniania od 10 grudnia 2017 r. przewoźnikom ko-
lejowym obiektów infrastruktury usługowej.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym obiekt infrastruktury usługowej to obiekt 
budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, prze-
znaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa 
w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. 
Zgodnie z założeniami ustawy nowelizującej ustawę na rynku kolejowym pojawił się nowy podmiot, 
tj. operator obiektów infrastruktury usługowej. Mianem operatora obiektu infrastruktury usługowej 
określono podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury 
usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, okre-
ślonych w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do  projektowanej ustawy. 
Zgodnie z nowym stanem prawnym Prezes UTK sprawuje nadzór nad sprawiedliwym i niedyskry-
minującym traktowaniem wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektów 
infrastruktury usługowej.

Słowa	kluczowe: obiekt infrastruktury usługowej; operator obiektu infrastruktury usługowej; in-
frastruktura kolejowa.

JEL:	L, L.5, L.59

 * Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
** Radca prawny; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracownik Departamentu Regulacji Rynku Transportu Kolejowego UTK.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.2

Ignacy Góra, Joanna Bartochowska-Jaśniewska            Regulacje dotyczące obiektów infrastruktury usługowej po nowelizacji…21

I.	Wstęp
30 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o trans-

porcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1923). Dla części przepisów 
szczegółowo w niej wskazanych przewidziano inny vacatio legis. Przepisów ustawy nie stosuje 
się na przykład do 9 grudnia 2017 r. do udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Celem 
nowelizacji było w głównej mierze dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu 
kolejowego do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 
z 14.12.2012, str. 32), (dalej: dyrektywa 2012/34/UE), oraz przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. Jednak nowelizacja zawiera także wiele innych rozwiązań z zakresu regulacji 
transportu kolejowego, które nie zostały przewidziane w ww. dyrektywie. 

Jedną z nowych instytucji prawa kolejowego, która została wprowadzona do polskiego porządku 
prawnego na skutek implementacji dyrektywy jest obiekt infrastruktury usługowej oraz obowiązek 
jego udostępniania. Wraz z pojawieniem się tego pojęcia konieczne stało się w nowelizacji również 
wskazanie podmiotu zarządzającego takim obiektem, nazwanego operatorem obiektu infrastruktury 
usługowej, a także określenie jego obowiązków. Jednocześnie zapewniono niezależność takiego 
operatora obiektu infrastruktury usługowej, który jest jednocześnie przewoźnikiem kolejowym, ze 
względu na konieczność niedopuszczenia do powstania podmiotu posiadającego pozycję domi-
nującą na rynku oraz zapobiegania zjawisku nierównego traktowania przewoźników kolejowych 
w zakresie dostępu do obiektów. W ślad za zmianami wprowadzonymi do ustawy o transporcie 
kolejowym, a związanymi z pojawieniem się nowych obiektów i podmiotów nimi władających, na-
stąpiła modyfikacja roli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) w aspekcie 
regulacji rynku transportu kolejowego. Ustawa nadaje kompetencje Prezesowi UTK objęcia nad-
zorem operatorów obiektów infrastruktury usługowej, w szczególności obowiązków dotyczących 
udostępniania obiektów infrastruktury usługowej przewoźnikom kolejowym. 

II.	Pojęcie	obiektu	infrastruktury	usługowej
Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym obiekt infrastruktury usługowej to obiekt 

budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, prze-
znaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa 
w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Usługami tymi, 
stosownie do przepisów załącznika nr 2 do tej ustawy są usługi świadczone w następujących 
obiektach infrastruktury usługowej: 
 stacja pasażerska; 
 terminal towarowy; 
 stacja rozrządowa oraz stacja manewrowa wyposażona w urządzenia inne niż urządzenia 

sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wyko-
nywania manewrów; 

 tory postojowe; 
 punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczo-

nych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego 
specjalistycznego zaplecza; 
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 stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;
 infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych;
 instalacje pomocnicze; 
 kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach, 
a także usługi, które mogą być świadczone na rzecz przewoźników kolejowych, takie jak usługi 
dodatkowe i usługi pomocnicze. 

Wśród usług dodatkowych wymienić należy:
 prąd trakcyjny; 
 podgrzewanie składów pociągów pasażerskich; 
 dostawa paliwa, prace manewrowe i pozostałe usługi świadczone w celu obsługi urządzeń; 
 usługi świadczone na podstawie umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb prze-

woźnika kolejowego dotyczące: przekazywania informacji i obserwacji pociągu z przesyłką 
zawierającą towar niebezpieczny, opracowania warunków i zarządzania przewozu oraz nad-
zoru nad przewozem przesyłek nadzwyczajnych. 

Jako usługi pomocnicze w nowelizacji określono: 
 dostęp do sieci telekomunikacyjnych; 
 dostarczanie informacji uzupełniających; 
 rewizję techniczną taboru; 
 dostęp do systemu sprzedaży biletów na stacjach pasażerskich; 
 utrzymanie naprawcze taboru kolejowego świadczone w punktach zaplecza technicznego 

przeznaczonego dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wy-
magającego specjalistycznego zaplecza. 

Na szersze omówienie w tym miejscu zasługują niektóre z wymienionych obiektów infrastruk-
tury kolejowej, dla których w nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym przewidziano dodatkową 
definicję. Mianowicie, w świetle przepisów ustawy zmieniającej stacja pasażerska opisana została 
jako szczególny przypadek obiektu infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy lub pe-
rony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, 
z drogi publicznej lub dworca kolejowego. Zwrócić należy uwagę, że uległa zmianie dotychczasowa 
definicja dworca kolejowego, którym obecnie, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym, będzie obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, 
położony przy linii kolejowej. Podmiot zarządzający dworcem kolejowym lub peronem nazywa-
ny będzie operatorem stacji pasażerskiej. Z kolei mianem stacji rozrządowej określać będziemy 
stację kolejową wyposażoną w urządzenia do rozrządu wagonów, w skład której wchodzą urzą-
dzenia umożliwiające zestawianie składów pociągów i wykonywanie manewrów. Przez pojęcie 
„torów postojowych”, zgodnie z nowelizacją ustawy, rozumieć należy tory przeznaczone specjalnie 
do tymczasowego postoju pojazdów kolejowych lub składów pojazdów kolejowych między dwoma 
okresami ich eksploatacji. Torami postojowymi będą wobec tego tory, po których nie jest możliwy 
przejazd pociągu, a jedynie ich postój. Natomiast „terminal towarowy” to obiekt budowlany lub ich 
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zespół obejmujący drogę kolejową, wyposażony w urządzenia ładunkowe, umożliwiający zała-
dunek lub rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu 
towarów. W poprzednim stanie prawnym zamiast pojęcia „terminal towarowy” występowało poję-
cie „terminal kolejowy”, którym był budynek lub budowla wraz z urządzeniami specjalistycznymi 
umożliwiająca załadunek, wyładunek lub zestawianie pociągów towarowych lub integrację usług 
towarowego transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu. 

W celu określenia zależności występującej pomiędzy obiektem infrastruktury usługowej, 
a samą infrastrukturą kolejową należy wskazać przyjętą w nowelizacji definicję infrastruktury 
kolejowej. W obecnie obowiązującym stanie prawnym infrastrukturę kolejową tworzą elementy 
określone w załączniku nr 1 do ustawy pod warunkiem, że tworzą część linii kolejowej, bocznicy 
kolejowej lub innej drogi kolejowej lub są przeznaczone do zarządzania nimi, obsługi przewozu 
osób lub rzeczy lub ich utrzymania. Są to zatem: 
 tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny, szyny 

żłobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjaz-
dów, podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka 
w tym tłuczeń i piasek; 

 obrotnice i przesuwnice; 
 podtorze, w szczególności nasypy i przekopy, systemy kanałów i rowów odwadniających, 

rowy murowane, ściany osłonowe, roślinność posadzona w celu ochrony skarp; 
 obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty, przepusty i inne konstrukcje mostowe, tunele, przejścia 

nad i pod torami, mury oporowe i umocnienia skarp; 
 nastawnie, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzenia zabezpieczające, 

sygnalizacyjne i łącznościowe na szlaku, w stacjach i stacjach rozrządowych, urządzenia 
służące do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu elektrycznego do celów sygnali-
zacji i łączności; budynki, w których takie urządzenia lub instalacje się znajdują; przytorowe 
urządzenia kontroli bezpiecznej jazdy pociągów i wykrywania stanów awaryjnych w przejeż-
dżającym taborze; hamulce torowe; urządzenia do ogrzewania rozjazdów; 

 perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, 
z drogi publicznej lub dworca kolejowego; 

 rampy towarowe, w tym w terminalach towarowych, wraz z drogami dowozu i odwozu towa-
rów do dróg publicznych; 

 drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, 
pasy przeciwpożarowe, zasłony odśnieżne; 

 przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia w poziomie szyn, w tym urządzenia i systemy służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego; 

 systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa; 
 urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego: 

podstacje, kable zasilające pomiędzy podstacjami i przewodami jezdnymi, sieć trakcyjna 
wraz z konstrukcjami wsporczymi, trzecia szyna z konstrukcjami wsporczymi;

 grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy wymienione 
wyżej. 
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W tym miejscu warto przytoczyć definicję bocznicy kolejowej, która po nowelizacji ustawy 
stanowi infrastrukturę kolejową podlegającą udostępnianiu. Bocznica kolejowa jest wyznaczoną 
przez zarządcę infrastruktury drogą kolejową połączoną bezpośrednio lub pośrednio z linią ko-
lejową, służącą do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów 
kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. 

Jednocześnie ustawodawca określił czym jest infrastruktura prywatna. Jest to infrastruktura 
kolejowa wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy, 
innych niż przewóz osób. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o transporcie kolejowym infra-
struktura prywatna nie jest udostępniana.

Z powyższych pojęć obiektu infrastruktury usługowej oraz infrastruktury kolejowej wynika, że 
obiekt może być zlokalizowany zarówno na bocznicy kolejowej, jak i na linii kolejowej. Natomiast 
obiekty znajdujące się na infrastrukturze prywatnej, która z definicji jest wykorzystywana wyłącz-
nie na własne potrzeby właściciela lub zarządcy, nie mogą podlegać udostępnieniu, zatem nie są 
obiektami infrastruktury usługowej lub kolejowej w rozumieniu ustawy. 

Na skutek zmian do ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016, poz. 716 i 1579), dokonanych tą samą ustawą 
z dnia 16 listopada 2016 r., zwolnione z podatku od nieruchomości są obecnie grunty, budynki 
i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana lub jest wykorzy-
stywana do przewozu osób lub tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. 
Zatem infrastruktura kolejowa stanowiąca element obiektu infrastruktury, jeśli jest udostępniana, 
podlega zwolnieniom podatkowym.

III.	Podmioty	zarządzające	obiektami	infrastruktury	usługowej
Zgodnie z założeniami ustawy nowelizującej na rynku kolejowym pojawił się nowy podmiot: 

operator obiektów infrastruktury usługowej. Tym mianem określono podmiot wykonujący dzia-
łalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz 
przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, określonych w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do 
projektowanej ustawy. 

Zatem po nowelizacji ustawy na rynku transportu kolejowego w zakresie zarządzania infra-
strukturą kolejową funkcjonować mogą następujące podmioty: 
 zarządca infrastruktury kolejowej, który z racji posiadanych obiektów infrastruktury kolejowej 

będzie również operatorem; 
 zarządca infrastruktury kolejowej niebędący jednocześnie operatorem; 
 operator pełniący wyłącznie tę funkcję, z uwagi na posiadanie w swoim zarządzie wyłącznie 

elementów infrastruktury kolejowej będących obiektami infrastruktury usługowej. 
W przypadku gdy infrastruktura kolejowa stanowi element obiektu infrastruktury usługowej, 

zarządca może udostępniać ją zgodnie z zasadami właściwymi dla udostępniania infrastruktury 
kolejowej albo dla obiektów infrastruktury usługowej. 

Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku jednoczesnego wykonywania przewozów ko-
lejowych na podstawie licencji przewoźnika kolejowego oraz posiadania statusu operatora obiek-
tów infrastruktury usługowej. Nowelizacja dopuszcza sytuację, w której przewoźnik zarządzać 
będzie obiektami infrastruktury usługowej. Jeżeli jednak udostępnia te obiekty, zobowiązany jest 
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prowadzić odrębną rachunkowość dla działalności przewoźnika oraz dla zarządzania obiektami. 
W ramach ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego powinien przed-
stawiać odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla każdej działalności. 
Dodatkowo w przypadku gdy funkcje operatora obiektu wykonuje przewoźnik kolejowy mający 
pozycję dominującą na rynku krajowym, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184, 1618 i 1634 oraz 2016, poz. 1823), albo gdy 
operator obiektu jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez takiego przewoźnika, opera-
tor powinien być niezależny od niego w zakresie organizacyjnym i decyzyjnym. Zasady te znajdą 
zastosowanie do takich obiektów infrastruktury usługowej, jak stacja pasażerska, terminal towa-
rowy, stacja rozrządowa oraz stacja manewrowa wyposażona w urządzenia, inne niż urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wykonywa-
nia manewrów, infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych, 
kolejowe stacje paliw i instalacja do tankowania na tych stacjach. 

Dokonując ustalenia pozycji dominującej, należy odnieść się do art. 4 pkt 10 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, który wskazuje, że przez pozycję dominującą należy 
rozumieć „pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji  
na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie nie-
zależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Ponadto zgodnie z ustawą  
o ochronie konkurencji i konsumentów domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominują-
cą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%”. Z cytowanego wyżej przepisu ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, że przy ustalaniu pozycji dominującej przedsię-
biorstwa należy brać pod uwagę: 
 po pierwsze – posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości zapobiegania skutecznej konku-

rencji na rynku właściwym, czyli pierwszą przesłankę jakościową; 
 po drugie – zdolność przedsiębiorcy do działania w znacznym zakresie niezależnie od kon-

kurentów, kontrahentów oraz konsumentów, czyli drugą przesłankę jakościową; 
 po trzecie – 40% udział w rynku właściwym, czyli kryterium ilościowe. 

Rozpatrując kwestię posiadania przez przedsiębiorcę, który jest jednocześnie przewoźnikiem 
kolejowym, pozycji dominującej, należy brać pod uwagę łącznie wszystkie wymienione przesłanki 
ustawowe. Pojęcie „rynku właściwego” należy uznać za kluczowe do określania pozycji dominu-
jącej przedsiębiorcy. Wyznaczenie takiego rynku należy poczytywać za warunek konieczny dla 
rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej z zakresu ochrony konkurencji prowadzonej przez organy 
zajmujące się ochroną konkurencji sensu stricto, do których Prezes UTK nie należy. 

Przez rynek właściwy rozumieć należy „rynek towarów, które ze względu na ich przeznacze-
nie, 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” (art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Rozważając 
w dalszym ciągu pojęcie „rynku właściwego”, należy odnieść się do treści dyrektywy 2012/34/UE, 
której przepisy dotyczą obowiązków operatorów obiektów infrastruktury usługowej działających 
jednocześnie jako przewoźnicy kolejowi. 
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Zgodnie z treścią przywołanego przepisu obowiązek rozdziału struktury organizacyjnej pod-
miotów w zakresie organizacyjnym i decyzyjnym odnosi się do świadczenia usług w obiektach 
infrastruktury usługowej w przypadku, gdy operator takiego obiektu jest bezpośrednio lub po-
średnio kontrolowany przez organ lub przedsiębiorstwo, które również działają i mają dominującą 
pozycję na krajowych rynkach usług transportu kolejowego, dla których wykorzystuje się dany 
obiekt. Dodatkowo motyw 26 dyrektywy 34/2012 stanowi, że „w celu zapewnienia uczciwej kon-
kurencji pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi i zagwarantowania pełnej przejrzystości i nie-
dyskryminacyjnego dostępu do usług oraz ich świadczenia należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług przewozowych a eksploatacją obiektów infrastruktury usługowej. W związku 
z tym konieczne jest, aby te dwa rodzaje działalności były zarządzane niezależnie w przypadku, 
gdy operator obiektu infrastruktury usługowej należy do podmiotu lub przedsiębiorstwa, które 
jest również aktywne i zajmuje dominującą pozycję na szczeblu krajowym na co najmniej jednym 
z rynków transportu kolejowego w odniesieniu do przewozu towarów lub pasażerów, do którego 
obiekt ten jest używany. Niezależność taka nie powinna wiązać się z utworzeniem odrębnego 
podmiotu prawnego dla obiektów infrastruktury usługowej”. 

Z wykładni gramatycznej i funkcjonalnej przepisów dyrektywy 34/2012 wynika, że rynek 
właściwy wyznaczany w celu określenia pozycji dominującej przedsiębiorcy będzie rynkiem kra-
jowym. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o transporcie kolejowym przedsiębiorca, który 
jest jednocześnie przewoźnikiem kolejowym, powinien określić czy posiada pozycję dominującą 
na danym rynku krajowym. Jeżeli wynik takiego badania będzie pozytywny, wtedy przewoźnik 
zobowiązany jest do podjęcia działań, o których mowa w nowelizacji w celu zapewnienia nie-
zależności działalności prowadzonej przez przewoźnika i operatora w zakresie organizacyjnym 
i decyzyjnym. W obowiązującym stanie prawnym Prezes UTK nie posiada zatem kompetencji 
w zakresie określenia ex ante pozycji dominującej przedsiębiorcy, będącego przewoźnikiem kole-
jowym i sprawującego jednocześnie funkcję operatora obiektu infrastruktury usługowej. Badania 
takie przeprowadzane mogą być przez Prezesa UTK jedynie w ramach regulacji ex post. 

IV.	Obowiązki	operatora	w	zakresie	udostępniania	obiektów	
infrastruktury	usługowej

Zadaniem operatora obiektów infrastruktury usługowej jest udostępnianie tych obiektów 
i świadczenie usług z tym związanych przewoźnikom kolejowym na równych i niedyskryminu-
jących zasadach. Zasada ta dotyczy również przewoźników kolejowych z innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej w zakresie obiektów położonych na sieci kolejowej, do dostępu do 
której są uprawnieni. 

Stosownie do przepisów nowelizacji, udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej pole-
ga na umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, korzystania z usług, o których 
mowa w ust. 2 i 3 załącznik nr 2 do ustawy, do świadczenia których obiekt został przystosowany. 
W przypadku gdy wymaga tego specyfika świadczonych usług, udostępnianie obiektu obejmuje 
również korzystanie z obiektu. 

Zarządzający obiektem zobowiązany jest do sporządzenia statutu, zawierającego określenie 
czy dany obiekt jest przeznaczony do udostępniania. Zarządzający obiektem może określić, że 
obiekt nie jest przeznaczony do udostępniania tylko w przypadku, gdy obiekt nie jest używany. 
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Jeśli przewoźnik kolejowy zgłosi zarządzającemu obiektem zainteresowanie dostępem do nie-
używanego obiektu, jego właściciel podaje do publicznej wiadomości, że obiekt przeznaczony 
jest do wynajęcia lub dzierżawy, w całości albo w części, w celu świadczenia usług w zakresie, 
w jakim przewoźnik kolejowy zgłosił zainteresowanie dostępem do tego obiektu. 

Obowiązkiem operatora jest określenie sposobu wnioskowania o dostęp do obiektu oraz 
terminu składania wniosków. Operator rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
dnia jego otrzymania. Operator może stosować dłuższy termin rozpatrywania wniosków pod wa-
runkiem uzyskania zgody Prezesa UTK. Operator podejmuje wszelkie możliwe działania w celu 
uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków, przy czym nie jest on obowiązany do ponoszenia 
jakichkolwiek nakładów, które są konieczne do realizacji tego celu.

Operator może odmówić przewoźnikowi kolejowemu dostępu do obiektu, jeżeli wykaże, 
że przewoźnik ten może wykonywać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych ekono-
micznie warunkach, korzystając z innego udostępnionego obiektu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
przewoźnik poinformuje operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu 
lub pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez operatora na-
kładów, które są konieczne do realizacji uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków (do których 
poniesienia nie jest obowiązany). Wyjątkiem jest też brak wystarczającej zdolności przepustowej, 
gdy pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiałoby temu operatorowi realizację uzasadnio-
nych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych uprzednio 
z innymi przewoźnikami kolejowymi. Odmowa musi zawierać uzasadnienie i jest przekazywana 
przewoźnikowi na piśmie. W przypadku gdy przyczyną odmowy jest okoliczność, że wnioskujący 
przewoźnik może wykonywać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych ekonomicznie 
warunkach, korzystając z innego udostępnionego obiektu, operator w odmowie wskazuje ten 
obiekt przewoźnikowi. W sytuacjach odmowy przez operatora dostępu do obiektów z naruszeniem 
zasad opisanych wyżej, nowelizacja ustawy o transporcie kolejowych wprowadziła uprawnienie 
dla przewoźników kolejowych do wnoszenia skarg do Prezesa UTK na takie działanie operatora. 

W przypadku regulacji stosunków na linii przewoźnik kolejowy – operator obiektu infrastruk-
tury usługowej należy wskazać, że przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z usług 
świadczonych w obiekcie po zawarciu z operatorem umowy określającej w szczególności prawa 
i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego związane ze świadczonymi usługami. W przypad-
ku gdy operator jest zarządcą infrastruktury kolejowej może zawrzeć z przewoźnikiem kolejowym 
jedną umowę zamiast dwóch: w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej oraz o dostęp 
do obiektu infrastruktury usługowej, która będzie zawierała wszystkie postanowienia wymagane 
tymi umowami. 

Do zadań operatora należeć będzie także opracowanie regulaminu dostępu do obiektu. 
Obowiązkiem operatora jest opublikowanie regulaminu na swojej stronie internetowej, a także 
przekazanie regulaminu obiektu Prezesowi UTK i zarządcy, z którego siecią kolejową jest po-
łączony obiekt, albo poinformowanie ich o jego publikacji na stronie internetowej. Czynności te 
wykonane muszą być nie później niż na 2 tygodnie przed dniem publikacji regulaminu sieci, któ-
ry następuje nie później niż na 4 miesiące przed terminem składania wniosków o przydzielenie 
zdolności przepustowej. W regulaminie operator określa w szczególności:
 obiekty, których regulamin dotyczy i ich rodzaje;
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 zakres udostępniania obiektów, za który operator jest odpowiedzialny;
 procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie po-

winien zawierać wniosek o dostęp do obiektu;
 szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów;
 wysokość opłat, które pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu.

Operator określa wysokość opłat, które pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp 
do obiektu. Opłaty te nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez 
operatora powiększonych o rozsądny zysk, określony jako stopa zwrotu z kapitału własnego 
ustalona przez operatora, uwzględniająca ewentualne ryzyka, w szczególności związane z przy-
chodami, oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora w ostatnich latach, nie większą niż 10%. 
Przepisów tych nie stosuje się do infrastruktury portowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o portach i przystankach morskich. 

Operatorzy są również zobowiązani przekazać do Prezesa UTK dane o obiektach, które 
będą opublikowane w rejestrze obiektów infrastruktury usługowej tworzonym przez Prezesa UTK.

Zaznaczyć należy, że powyższe obowiązki ciążą na operatorach dopiero od 10 grudnia 2017 r. 
Natomiast do 9 grudnia 2017 r. operatorzy mają obowiązek:
 opracować statut obiektu;
 opracować regulamin obiektu;
 przekazać Prezesowi UTK dane rejestrowe do rejestru obiektów infrastruktury usługowej. 

Odrębne zasady udostępniania obiektów infrastruktury usługowej przewidziano w ustawie 
w stosunku do stacji pasażerskich. Zgodnie z obecnym stanem prawnym udostępnianie stacji 
pasażerskiej polega na:
1) umożliwieniu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej;
2) udostępnianiu przewoźnikom kolejowym, na zasadach określonych dla udostępniania obiek-

tów opisanych wyżej:
a) powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych lub umieszczenia dodatkowych in-

formacji handlowych lub
b) systemu sprzedaży biletów obsługiwanego przez operatora stacji pasażerskiej.
Udostępnienie stacji pasażerskich podróżnym następuje nieodpłatnie, a w przypadku czyn-

nych dworców kolejowych operator zobowiązany jest zapewnić podróżnym poczekalnię. Operator 
stacji pasażerskiej nie udostępnia podróżnym tylko nieczynnego dworca kolejowego lub peronu. 
Operator stacji pasażerskiej opracowuje i udostępnia w formie ogłoszeń na tablicach informacyj-
nych regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej przez podróżnych, w którym wskazuje nieczynne 
elementy stacji pasażerskiej. Jeżeli stacja pasażerska jest zarządzana przez kilku operatorów 
stacji pasażerskich, opracowują oni wspólny regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej.

Krótkiego omówienia wymaga projekt rozporządzenia wykonawczego do art. 13 dyrektywy 
2012/34/UE, który zawiera podstawowe regulacje z zakresu udostępniania obiektów infrastruktury 
usługowej oraz świadczenia usług z tym związanych. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji, 
jednak w przypadku jego uchwalenia i opublikowania w Dzienniku Unii Europejskiej	będzie	miał	
skutek	bezpośredni	wobec	jego	adresatów.	Nie będzie zatem konieczne podejmowanie ja-
kichkolwiek działań implementacyjnych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, ponieważ 
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regulacje w nim zawarte będą obowiązywać wprost we wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w Polsce.

Projekt rozporządzenia nakłada na operatora obiektu obowiązek publikowania podstawowych 
danych na temat obiektu tak, aby możliwe było zapewnienie wykorzystania optimum zdolności 
przepustowej obiektu, jak również jawności informacji na jego temat. Do informacji, które muszą 
być publikowane należą w szczególności te dotyczące: 
 listy urządzeń, składających się na wyposażenie obiektu; 
 podstawowych danych kontaktowych do operatora; 
 opisu obiektu wraz z jego specyfikacją techniczną; 
 opis usług świadczonych w obiekcie; 
 możliwości oraz warunków samodzielnego realizowania usług przez przedsiębiorstwa kolejowe; 
 procedury występowania z wnioskiem o przyznanie dostępu do obiektu lub świadczenia 

usług; 
 opisu procesu koordynacji w obiekcie infrastruktury usługowej; 
 opłat pobieranych za dostęp do obiektu. 

Informacje te powinny zostać opublikowane co najmniej w dwóch językach urzędowych 
UE. Oczekiwane jest również publikowanie wszelkich informacji na temat zmian, tymczasowych 
ograniczeń obiektu infrastruktury usługowej, zaplanowanych prac remontowych, a także innych 
czynników, które mogłyby wpływać na zdolność przepustową obiektu. Informacje na temat obiektu 
można będzie uzyskać także w utworzonym przez operatora punktach kontaktowych, których za-
daniem będzie udzielanie wszelkich informacji dot. obiektu infrastruktury usługowej, w tym m.in. 
dostępu do obiektu czy usług świadczonych w obiekcie.

Projekt rozporządzenia zakłada, że z wnioskami o przydzielenie zdolności przepustowej 
obiektu będą mogli występować również aplikanci. W takich przypadkach wymagane będzie, aby 
aplikant wskazał przedsiębiorstwo kolejowe, które będzie docelowo korzystać z obiektu. Zawiera 
on również regulacje dotyczące tzw. procedury koordynacji obiektu, w której, na wniosek apli-
kanta czy operatora, może uczestniczyć organ regulacyjny w charakterze obserwatora. Celem 
ustanowienia procedury koordynacji jest określenie sposobu postępowania operatora obiektu 
w sytuacji, gdy otrzyma on wnioski pochodzące od dwóch lub większej liczby podmiotów, nie-
mogące zostać jednocześnie rozpatrzone, z uwagi na istniejącą zdolność przepustową obiektu. 
Zdaniem projektodawcy, operator obiektu powinien podejmować działania pozwalające możliwie 
w pełni uwzględnić żądania wnioskodawców. W projekcie przewidziano również zastosowanie 
przez operatora obiektu mechanizmów pozwalających usunąć kolizję pomiędzy wnioskami zło-
żonymi na ten sam termin i zakres usług. Operator może przewidzieć w swoim regulaminie tzw. 
kryteria priorytetu, które uwzględniać będą takie czynniki, jak cel funkcjonowania obiektu, dostęp-
ność obiektów alternatywnych, zapewnienie optymalnego wykorzystania zdolności przepustowej 
obiektu czy wnioskowaną przepustowość obiektu.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia procesu 
koordynacji operator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie aplikanta oraz organ 
regulacyjny (jeśli ten o to wnioskował). Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy czy istnieje 
realna alternatywa dla aplikanta, tj. obiekt infrastruktury usługowej o zbliżonych warunkach ope-
racyjnych i technicznych, którego wybór nie będzie wywierał negatywnego wpływu na transport 
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towarów lub osób. Istotnym elementem tej analizy są koszty dodatkowe, jakie musiałby ponieść 
aplikant, który skorzystałby z realnej alternatywy. Operator obiektu będzie mógł odrzucić wniosek 
aplikanta w sytuacji, gdy:
 nie zostanie zidentyfikowana realna alternatywa, a dysponowana zdolność przepustowa nie 

pozwalana uwzględnienie wniosku oraz
 zarówno operator, jak i aplikant wspólnie uznają, że	istnieje	realna	alternatywa,	z	której	

może	skorzystać	wnioskodawca.

V.	Kompetencje	Prezesa	UTK	w	zakresie	nadzoru	nad	obiektami	
infrastruktury	usługowej

W ślad za wprowadzeniem nowego podmiotu, jakim jest operator obiektu infrastruktury kole-
jowej oraz wskazaniem w ustawie obowiązków, jakie spoczywają na tym podmiocie, nowelizacja 
ustawy określa kompetencje regulacyjne Prezesa UTK, umożliwiające kontrolę wywiązywania się 
operatora z obowiązków ustawowych. 

Zgodnie z nowym stanem prawnym Prezes UTK sprawuje nadzór	nad	sprawiedliwym	i	nie-
dyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej wszystkich 
przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej przez: 
 kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu; 
 nadzór nad zawieraniem umów z operatorami obiektu infrastruktury usługowej;
 nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatora obiektu infrastruktury usłu-

gowej opłat za korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej. 
Prezes UTK zyskał także uprawnienia do nadzoru przestrzegania przez operatorów	obiektów 

infrastruktury usługowej przepisów dotyczących rachunkowości określonych w ustawie. Do reali-
zacji tego celu Prezes UTK jest uprawniony do przeprowadzania audytów lub inicjowania audytów 
zewnętrznych u operatorów obiektów infrastruktury usługowej oraz przewoźników kolejowych oraz 
do zwracania się do operatorów obiektów infrastruktury usługowej oraz przewoźników kolejowych 
o dostarczenie wszystkich lub części informacji na temat rachunkowości uszczegółowionych 
w stopniu umożliwiającym weryfikację poprawności prowadzonej rachunkowości. W przypadku 
łączenia funkcji operatora obiektu infrastruktury usługowej i przewoźnika kolejowego, pociąga-
jącego za sobą konieczność zachowania wymogów w zakresie rachunkowości, Prezes UTK nie 
posiada uprawnień kontrolnych o charakterze ex ante. 

Prezes UTK rozpatruje skargi przewoźników kolejowych dotyczących dostępu do obiektów 
infrastruktury usługowej i sposobu kalkulacji oraz systemu pobierania opłat za usługi świadczone 
w tych obiektach. W celu rozpatrzenia skargi Prezes UTK może wystąpić o udzielenie informacji 
niezbędnych do jej rozpatrzenia lub rozpoczyna konsultacje ze wszystkimi właściwymi stronami. 

Prezes UTK jest nadal uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji 
oraz postanowień z zakresu kolejnictwa. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, de-
cyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz 
wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości.

Szczególnym rodzajem skargi przewoźnika kolejowego, którą rozpatruje Prezes UTK jest 
skarga na odmowę dostępu do obiektu infrastruktury usługowej. W wyniku rozpatrzenia skargi 
Prezes UTK może, w drodze decyzji, nakazać operatorowi zapewnienie przewoźnikowi kolejowemu, 
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w wyznaczonym terminie, dostępu do obiektu, o ile stwierdzi wystąpienie naruszeń zasad udo-
stępniania obiektów wskazanych w ustawie. 

W zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej Prezes UTK może wydać decyzję w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie przez operatora obiektu dłuższego niż 14-dniowego terminu 
na rozpatrywanie wniosków przewoźników o dostęp do obiektu. 

W celu zachowania poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu przez operatora, 
wprowadzona została kontrola regulaminu przez Prezesa UTK mająca charakter kontroli ex post, 
czyli następującej po jego opracowaniu. Uwzględniając konieczność zapewnienia niedyskrymi-
nującego i równego traktowania przewoźników kolejowych ubiegających się o dostęp do obiektu, 
Prezes UTK z urzędu lub na wniosek przewoźnika kolejowego w drodze decyzji nakazuje opera-
torowi wprowadzenie zmian w  regulaminie obiektu, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych 
w przepisach ustawy. W decyzji Prezes UTK może w szczególności nakazać zmianę: 
 wysokości opłat pobieranych od przewoźników, uwzględniając zasady kalkulacji opłaty, wska-

zane w ustawie oraz wysokość opłat pobieranych przez innych operatorów za udostępnianie 
i świadczenie usług w takich samych obiektach; 

 terminów składania wniosków, uwzględniając zdolność przepustową drogi kolejowej wcho-
dzącej w skład obiektu, rodzaj usług w nim świadczonych oraz uzasadnione potrzeby prze-
woźników kolejowych.
Prezes UTK prowadzi rejestr obiektów infrastruktury usługowej. W rejestrze obiektów gro-

madzi się dane pozyskane od zarządzających obiektami, takie jak: 
 nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres zamieszkania: 

– właściciela obiektu; 
– zarządzającego obiektem; 
– operatora; 

 sieci kolejowe, z którymi obiekt jest połączony; 
 zakres usług, które mogą być świadczone w obiekcie. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
rejestr powinien być opracowany do 30 czerwca 2018 r.

VI.	Podsumowanie
Analizując rozwiązania wprowadzone największą dotychczas nowelizacją ustawy o trans-

porcie kolejowym stwierdzić należy, że znacznie zmodyfikowano pod względem przedmiotowym 
i podmiotowym strukturę rynku transportu kolejowego. Największe, a zarazem najbardziej znaczą-
ce zmiany dokonały się w obrębie pojęcia infrastruktury kolejowej. Między innymi wyodrębniono 
nowy element, jakim jest obiekt infrastruktury usługowej. Stworzenie pojęcia „obiekt infrastruktury 
kolejowej” pociągnęło za sobą konieczność uregulowania kwestii podmiotów zarządzających tymi 
obiektami i ich obowiązków, a także nowych uprawnień Prezesa UTK w tym zakresie. Podkreślić 
należy, że nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. wynikała nie 
tylko z obowiązku implementowania dyrektywy 2012/34/UE, lecz także odpowiadała potrzebom 
polskiego rynku transportu kolejowego. Stworzenie nowych regulacji dotyczących obiektów infra-
struktury usługowej było właściwym posunięciem, gdyż dotychczasowe przepisy nie zawsze były 
adekwatne do charakteru tych obiektów. Z uwagi bowiem na inną specyfikę obiektów infrastruktury 
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usługowej i infrastruktury liniowej zasady zarządzania nimi i ich udostępniania powinny być od-
miennie kształtowane. Po dokonanych zmianach infrastruktura usługowa będzie dopełnieniem 
dobrze funkcjonującej infrastruktury liniowej. Nie można bowiem mówić o właściwym korzystaniu 
z infrastruktury liniowej bez zapewnienia odpowiedniego zaplecza w postaci dostępu przewoźni-
ków kolejowych do obiektów infrastruktury usługowej. Pozytywnie ocenić należy wprowadzenie 
po stronie operatora obowiązku udostępniania tych obiektów przewoźnikom kolejowym, a także 
mechanizmy gwarantujące im równy i niedyskryminujący dostęp do nich. W ten sposób noweli-
zacja ustawy o transporcie kolejowym w zakresie dotyczącym obiektów infrastruktury kolejowej 
może się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do in-
nych gałęzi transportu.
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Streszczenie
Liberalizacja rynku kolejowego stwarza możliwość funkcjonowania i rozwoju niezależnych zarząd-
ców infrastruktury kolejowej. W Unii Europejskiej nie wypracowano uniwersalnych, systemowych 
rozwiązań na rzecz wsparcia niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej. Artykuł prezentuje 
doświadczenia Niemiec w tym zakresie. Niezależni zarządcy infrastruktury posiadają we władaniu 
już ponad dziesięć procent długości sieci. W artykule przedstawiane są zarówno prawne uwarun-
kowania działania zarządców, jak i zasady wsparcia finansowego. Mimo iż państwo niemieckie 
podjęło się wsparcia niezależnych zarządców infrastruktury, wydaje się, że ich znaczenie gospo-
darcze i społeczne nadal jest niedoceniane. Zasługą niezależnych zarządców infrastruktury ko-
lejowej jest powstrzymywanie likwidacji sieci kolejowej oraz zapewnianie infrastruktury ostatniej 
mili. Wypełniają oni lukę między zarządcami bocznic kolejowych, a ogólnokrajową siecią będącą 
w zarządzie DB Netz. Do powstawania niezależnych zarządców sieci kolejowej przyczyniły się 
zarówno historyczne uwarunkowania prawne, jak i obecna sytuacja rynku kolejowego.
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I.	Wprowadzenie
Historycznie kolej była budowana na zasadach rynkowych, przez prywatne podmioty. Każdy 

z nich był zarówno przewoźnikiem, jak i zarządcą infrastruktury. Nacjonalizacja kolei, która 
w Europie miała miejsce zazwyczaj na przełomie XIX i XX w. doprowadziła do powstawania na-
rodowych monopoli kolejowych, nakierowanych bardziej na realizację zadań obronnych państwa 
niż na zaspokojenie potrzeb ludności cywilnej oraz gospodarki. Zjawisko nacjonalizacji przebie-
gało w każdym z państw ówczesnej Europy inaczej oraz w innych okresach. W poszczególnych 
państwach różnie też wyglądał zakres prywatnej działalności kolejowej, od całkowitego podpo-
rządkowania narodowemu przewoźnikowi, poprzez systemy posiadające wiele wyjątków, tak na 
głównych elementach sieci kolejowej, jak i na liniach pobocznych.

Efektem następujących w dwudziestowiecznej Europie przemian była praktyczna likwidacja 
niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej. W sytuacji, gdy niezależne sieci kolejowe nie zo-
stały znacjonalizowane, stawały się one często ofiarą przemian gospodarczych, np. wynikających 
ze zmian łańcucha dostaw lub działań administracji publicznej wynikających z promotoryzacyjnej 
polityki transportowej. Paradoksalnie, nacjonalizacja małych sieci kolejowych była wielokrotnie 
traktowana wówczas jako ratunek przed likwidacją.

Sytuację stosunkowo nielicznych niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej w Europie 
zmieniło wprowadzenie przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą rozdziału na przewoźników oraz 
zarządców infrastruktury. Preambuła dyrektywy1 wprost stwierdza, że „przyszłe funkcjonowanie 
i efektywne działanie systemu kolei może stać się łatwiejsze, jeżeli dokona się rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz administrowaniem infrastrukturą; w tej sytuacji niezbęd-
ne jest odrębne zarządzanie tymi dwiema działalnościami i odrębna rachunkowość”. Zauważa 
się równocześnie, że rozdział funkcjonalny nie ma stanowić zwolnienia państw członkowskich 
z odpowiedzialności za rozwój infrastruktury kolejowej, stymulując tym samym zwiększanie konku-
rencji. Wprawdzie art. 2 dyrektywy wyłączał z konieczności podziału „przedsiębiorstwa kolejowe, 
których działalność ogranicza się do świadczenia wyłącznie usług miejskich, podmiejskich lub 
o zasięgu regionalnym”. W późniejszym okresie coraz powszechniej zaczęto stosować rozdział 
przewozów od infrastruktury, również w mniejszych przedsiębiorstwach kolejowych, czasem 
nawet w systemach kolei miejskich (por. Krummheuer, 2014), choć prawodawstwo unijne nadal 
pozwalało na odstępstwa (por. Ziarko, 2013, s. 8–23). Wzorzec funkcjonowania upowszechnił się 
również w innych państwach Europy, niebędących członkami UE.

Niezależni zarządcy infrastruktury kolejowej odrywają w Europie coraz większą rolę. Wprawdzie 
większość infrastruktury nadal pozostaje u zasiedziałych zarządców, powstałych na bazie dotych-
czasowych monopoli kolejowych, to jednak dzięki zdecentralizowanemu zarządzaniu, wyższej 
efektywności ekonomicznej wynikającej z braku skłonności do kosztownych, przewymiarowanych 
inwestycji oraz elastyczności reakcji na popyt mali zarządcy infrastruktury walnie wpływają na 
wzrost znaczenia transportu kolejowego, przybliżając go do potencjalnych klientów. Kluczowe zna-
czenie niezależnych zarządców widoczne jest właśnie w tzw. ostatniej mili. W Unii Europejskiej, 

1 Dyrektywa Rady 91/440/EWG z dn. 29.07.1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
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poza ogólnymi przepisami o rozdziale infrastruktury i przewozów, nie ma uniwersalnych, syste-
mowych zasad wsparcia niezależnych zarządców infrastruktury. Każde z państw wypracowuje 
własny model.

Niemcy w 1993 r. przyjęły, a w 1996 r. z sukcesem wdrożyły reformę kolei, która przyczyniła 
się do znaczącego wzrostu liczby pasażerów, zwłaszcza kolei regionalnych (por. Beim, Heilmann, 
2012, s. 16–27). Problematycznym obszarem pozostało zarządzanie infrastrukturą. Czynna sieć 
kolejowa ulegała znaczącemu kurczeniu się z ponad 41 tys. km w momencie zjednoczenia Niemiec 
do ponad 37 tys. w 2016 r. (por. tab. 1). Częściowo zmiany wynikają z przemian demograficznych 
(wyludnianie się wschodnich krajów związkowych) czy likwidacji wydobycia węgla kamiennego 
wraz związanym z tym przemysłem (głównie w Zagłębiu Ruhry i Kraju Saary), jednak w dużej 
mierze są też wynikiem niewłaściwego zarządzania siecią kolejową (por. Knie, 2014, s. 129–141). 
Duży udział w ratowaniu sieci kolejowej mają natomiast niezależni zarządcy, którzy posiadają już 
w zarządzaniu ponad 4 tys. km, przejmując część zamykanych przez dominującego zarządcę 
linii kolejowych.

Tabela	1. Długość publicznej sieci kolejowej w Niemczech

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Razem 39619 39415 39163 38206 38165 38005 37798 37934 37877 37846 37941 37860 37775 b.d. b.d.

DB Netz 35803 35593 34730 34218 34019 33978 33862 33721 33723 33576 33505 33448 33426 33332 33380

Niezależni 3816 3822 4433 3988 4146 4027 3936 4213 4154 4270 4436 4412 4349 b.d. b.d.

udział 9,63% 9,70% 11,32% 10,44% 10,86% 10,60% 10,41% 11,11% 10,97% 11,28% 11,69% 11,65% 11,51% b.d. b.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego, DB Netz i VDV.

Według statystyk Federalnego Urzędu Kolejowego (Eisenbahn-Bundesamt, EBA) w Niemczech 
w latach 2004–2015 wydano 499 decyzji o likwidacji linii kolejowych o łącznej długości 5140,2 km. 
Przy czym w 15 przypadkach (o łącznej długości 275,5 km) linie kolejowe przejęli niezależni za-
rządcy infrastruktury. W ośmiu sytuacjach (razem 68,9 km) linie kolejowe zostały przekształcone 
w bocznice. Najwięcej przeznaczonych do likwidacji tras kolejowych jednak zostało częściowo 
lub w całości przekształconych przez dotychczasowego zarządcę sieci kolejowej w tory boczne, 
stacyjne czy odstawcze (dotyczyło 59 przypadków likwidowanych linii o łącznej długości 647,5 km). 
Zgody na fizyczną rozbiórkę wydano dla dwóch linii o łącznej długości 58 km. 

Należy zaznaczyć, że dane EBA o losie likwidowanych linii kolejowych nie są pełne. W świetle 
informacji federalnego resortu transportu w latach 1994–2011 przekazano niezależnym zarząd-
com infrastruktury w celu reaktywacji ruchu kolejowego, aż 116 linii o łącznej długości 2353 km.

II.	Historia
Pruskie przepisy definiowały trzy zasadnicze kategorie linii kolejowych: pierwszorzędne 

(Hauptbahn lub rzadziej nazywane Vollbahn), drugorzędne (Nebenbahn, zwane też Vizinalbahn 
lub Sekundärbahn) i trzeciorzędne (Kleinbahn lub czasem nazywane Tertiärbahn)2. Podział był 
dokonany ze względu na znaczenie dla funkcjonowania systemu kolejowego w Królestwie Pruskim. 
2 Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. Nov. 1838.
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Pierwsze dwie kategorie, niezależnie od właścicieli posiadających dane linie, musiały spełniać 
określone wymogi techniczne3. Celem harmonizacji technicznej systemu było przede wszystkim 
zapewnienie mobilności armii, a także ułatwienie obiegu towarów. Linie trzeciorzędne natomiast 
„ze względu na ograniczone znaczenie dla ogólnego transportu kolejowego są wyłączone z wymo-
gów ustawy z 3 listopada 1838 o przedsiębiorstwach kolejowych”4. Ustawodawca jako Kleinbahn 
wymieniał w szczególności koleje kursujące w obrębie gminy lub pociągi pozbawione lokomotywy. 

Pruskie przepisy odnośnie do Kleinbahn powstawały w czasie, w którym następował dyna-
miczny rozwój transportu szynowego i w jego obrębie zaczęło następować rozróżnienie na koleje 
oraz tramwaje. W momencie przyjmowania przepisów w Królestwie Pruskim istniało ok. 90 syste-
mów transportu szynowego definiowanych jako Kleinbahn. Łączna długość tras wynosiła 1035 km. 
Z tym, że w tej długości sieci dominowały systemy tramwajowe. Na koniec 1901 r. funkcjonowało 
już 129 systemów tramwajowych oraz 186 systemów Kleinbahn, o łącznej długości 7548 km5. 

Podział między dwie gałęzie transportu szynowego – tramwaje i koleje – do dnia dzisiejszego 
w Niemczech nie jest tak wyraźny, jak np. w Polsce. W wielu miejscach funkcjonują tramwaje na 
prawach kolei (np. linia Heidelberg – Mannheim czy Bad Dürkheim – Ludwigsafen) lub tramwaje 
dwusystemowe (np. aglomeracje Karlsruhe, Chemnitz czy Saarbrüchen). Czasem nawet tramwaje 
miejskie wyjeżdżające poza sieć zdefiniowaną jako torowisko tramwajowe, korzystają z pełni praw 
i obowiązków kolei, np. księgowego rozdziału kosztów infrastruktury oraz przewozów.

Znaczenie wydzielenia pojęcia Kleinbahn było istotne również dla kształtowania się obec-
nego rynku zarządców infrastruktury. Procesy nacjonalizacji przedsiębiorstw kolejowych, które 
w Królestwie Pruskim, jak i w całym Cesarstwie Niemieckim, rozpoczęły się w połowie XIX w., 
zazwyczaj nie obejmowały linii trzeciorzędnych. Stan ten utrzymywał się często w okresie mię-
dzywojennym, jak i – w Republice Federalnej Niemiec – również po II wojnie światowej. Takimi 
przykładami są m.in. Dürener Kreisbahn czy Hohenzollerische Landesbahn będące własnością 
władz samorządowych lub krajów związkowych (por. Willems,1958; Arnold i Koch, 2016, s. 29–31). 
Szczególnie silnie zjawisko ratowania linii Kleinbahn, np. poprzez komunalizację, miało miejsce 
w Badenii-Wirtembergii.

Również w Niemieckiej Republice Demokratycznej zdarzały się wyjątki od nacjonalizacji. 
Przykładowo spółka kolejowa Niederbarnimer Eisenbahn długi czas pozostawała w rękach pry-
watnych, a jej przejęcie przez państwo w 1959 r. obwarowane było możliwością zwrotu sieci 
w prywatne ręce, np. w momencie zjednoczenia Niemiec (por. Opravil, 1995). 

Infrastruktura niezależnych zarządców znajduje się obecnie we wszystkich krajach związ-
kowych. Rozkład przestrzenny jednak wskazuje koncentrację w Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-
Północnej Westfalii, w Saksonii oraz w Dolnej Saksonii (por. Schweers, Wall i Würdig, 2014).

Podsumowując, to właśnie Kleibahnen stworzyły podwaliny rozwoju obecnych niemieckich 
niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej. Zarówno w sensie prawnym – istnienia tych 
przedsiębiorstw nie można było pominąć – jak i w sensie merytorycznym – przedsiębiorstwa te 
wypracowały wiedzę i doświadczenie, jak efektywnie zarządzać niedużymi sieciami kolejowymi.

3 Tematykę uwarunkowań prawnych kolei na terenie Królestwa Prus i Rzeszy Niemieckiej przedstawia publikacja R. Fritsch (1912).
4 §1 ustawy Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892.
5 Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. 
Mit mehr als 16,800 Abbildungen im Text und auf über 1500 Bildertafeln, Karten und Plänen sowie 160 Textbeilagen. Elfter Band: Kimpolung bis Kyzikos. 
Neuer Abdruck. (1905-1909). Lipsk – Wiedeń: Bibliographisches Institut (t. 11 z 1907).
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III.	Uwarunkowania	konstytucyjne	transportu	kolejowego
W celu umożliwienia reformy niemieckich kolei koniecznym stało się wprowadzenie zmian do 

federalnej konstytucji. Nastąpiło to na tydzień przed przyjęciem ustaw. Ustawę o zmianie ustawy 
zasadniczej przyjęto 20 grudnia 1993 r.6. Zmiany konstytucji objęły artykuły związane z zasadą 
subsydiarności, wliczając zarządzanie kolejami do wyłącznego prawa władz federalnych (art. 73), 
usuwając kolizje legislacyjne z prawem krajów związkowych (art. 74) oraz definiując rolę drugiej 
izby parlamentu w sprawach kolei (art. 80). 

Najważniejszą zmianą było jednak wprowadzenie do konstytucji art. 87e szczegółowo re-
gulującego zasady funkcjonowania kolei (por. Heise, 2013). Władze federalne zastrzegły sobie 
administrację w zakresie transportu kolejowego Kolei Federacji. Dopuszczono na mocy ustaw 
przekazywanie kompetencji krajom związkowym. Równocześnie władze Federacji zostały zwolnione 
z obowiązków zarządzania koleją znajdującą się poza zakresem Kolei Federacji, przyznanych we 
władanie władzom federalnym jej na mocy prawa federalnego.

Pojęcie Kolei Federacji (Eisenbahnen des Bundes) zastosowane w konstytucji odnosi się do 
spółek kolejowych należących do władz federalnych. W momencie zmian konstytucji były to Deutsche 
Bundesbahn (państwowa kolej RFN) i Deutsche Reichsbahn (państwowa kolej byłej NRD).

Konstytucja ustanowiła też, że Koleje Federacji funkcjonują jako przedsiębiorstwo handlowe, 
działające na gruncie prawa prywatnego. Zastrzeżono natomiast własność Federacji, o ile dzia-
łalność spółek zaliczanych do Kolei Federacji obejmuje budowę, utrzymanie i eksploatację sieci 
kolejowej. Sprzedaż udziałów Federacji w spółkach zaliczanych do Kolei Federacji może być do-
konana jedynie na mocy ustawy, przy czym większość udziałów w tych spółkach musi pozostać 
w gestii rządu federalnego. Doprecyzowanie szczegółów regulowane jest przez prawo federalne.

Czwarty ustęp art. 87e dotyczy organizacji przewozów kolejowych i utrzymania sieci kolejo-
wej. Ze względu dobro społeczeństwa, w szczególności w zakresie obsługi popytu na transport, 
władze federalne zobowiązane są rozwijać i utrzymywać sieć kolejową Kolei Federalnych, a także 
zapewniać usługi transportowe na tej sieci z wyjątkiem regionalnego i lokalnego transportu kolejo-
wego. Również w tym przypadku dopracowanie szczegółów było delegowane do prawodawstwa 
federalnego.

W ostatnim, piątym ustępie konstytucja stwierdza, że wszystkie ustawy kolejowe wynikające 
z powyższych przepisów, jak i ewentualne ustawy dotyczące likwidacji, transformacji lub łączenia 
Kolei Federacji wymagają zgody wyższej izby parlamentu – Bundesratu. Podobne obostrzenia 
dotyczą kwestii przepisów odnośnie do przekazywania tras kolejowych Kolei Federacji na rzecz 
osób trzecich, jak również likwidacji linii Kolei Federacji, a także innych przepisów mających wpływ 
na transport kolejowy.

Pokreślenie roli drugiej izby parlamentu miało na celu zapewnienie krajom związkowym 
kontroli nad stanowieniem prawa, w Bundesrat zasiadają bowiem przedstawiciele krajów związ-
kowych, które de iure na skutek zmian w konstytucji wyrzekły się bezpośredniego wpływu na 
Koleje Federacji.

6 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 20.12.1993, BGBl. I. 2089.
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IV.	Reforma	kolei	a	niezależni	zarządcy
Ustawą wprowadzającą pakiet blisko 130 zmian w ustawach i rozporządzeniach określających 

funkcjonowanie kolei w Niemczech była ustawa o nowej organizacji systemu kolejowego (Das 
Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens – ENeuOG) z dnia 27 grudnia 1993 r. Głównymi 
ustawami w powyższym pakiecie były:
 ustawa o połączeniu i restrukturyzacji kolei federalnych (Gesetz zur Zusammenführung und 

Neugliederung der Bundeseisenbahnen; Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz – BEZNG; 
vom 27. Dezember 1993);

 ustawa o powołaniu spółki Deutsche Bahn AG (Gesetz über die Gründung einer Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft; Deutsche Bahn Gründungsgesetz – DBGrG; vom 27. Dezember 
1993);

 ustawa o zarządzaniu ruchem kolejowym (Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung 
des Bundes; Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz – BEVVG; vom 27. Dezember 
1993);

 ustawa o regionalizacji zarządzania przewozami pasażerskimi (Gesetz zur Regionalisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs; Regionalisierungsgesetz – RegG; vom 27. Dezember 
1993);

 ogólne prawo kolejowe (Allgemeines Eisenbahngesetz – AEG; vom 27. Dezember 1993).
Najważniejszymi postulatami ww. ustaw była realizacja postanowień federalnej konstytucji 

przekształcenie dwóch agend państwowych (Deutsche Bundesbahn i Deutsche Reichsbahn) 
w spółki handlowe (oba przedsiębiorstwa połączyły się z dniem 1 stycznia 1994 r. w Deutsche 
Bahn AG) oraz podział przedsiębiorstwa na spółki-córki będące podmiotami odpowiedzialnymi 
za infrastrukturę, przewozy pasażerskie regionalne, długodystansowe oraz transport towarów. 
Powołano też urząd nadzorujący funkcjonowanie kolei – Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Zmienił 
się też status osób zatrudnionych na kolei: wszyscy nowozatrudnieni stawali się pracownikami, 
a nie urzędnikami państwowymi. Osoby zatrudnione wcześniej utrzymały swój status, związany 
z licznymi przywilejami.

Jak wspomniano, w Niemczech podział na różne gałęzie transportu szynowego nie jest tak 
wyraźnie zróżnicowany, jak ma to miejsce w innych krajach UE. Prawodawstwo niemieckie wy-
wodzi więc zasadniczo podział na koleje i tramwaje. Koleje reguluje wspomniana wyżej ustawa 
ogólne prawo kolejowe (Allgemeines Eisenbahngesetz – AEG; vom 27. Dezember 1993), systemy 
tramwajowe regulowane są zaś przez rozporządzenie o budowie i funkcjonowaniu tramwajów 
(Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen; Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung; 
BOStrab vom 11. Dezember 1987). 

Koleje natomiast dzielone są dzielone na publiczne i niepubliczne. Funkcjonowanie kolei 
publicznych reguluje rozporządzenie o budowie i funkcjonowaniu kolei (Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung – EBO; vom Mai 1967). Koleje niepubliczne, jak i bocznice są regulowane 
przepisami krajów związkowych. Najstarsze regulacje sięgają XIX w.7, a najnowsze przepisy są 

7 Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892.
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z 2006 r8. Dominują przepisy z okresu przed zjednoczeniem Niemiec9, a większość krajów związ-
kowych obejmujących tereny dawnego NRD zaadoptowało prawodawstwo wschodnioniemieckie10. 

Publiczne koleje są natomiast dzielone na będące własnością Federacji i na pozostałe. Dla 
rozwoju Kolei Federacji kluczową jest ustawa o rozbudowie sieci dróg kolejowych Federacji (Gesetz 
über den Ausbau der Schienenwege des Bundes – Bundesschienenwegeausbaugesetz; vom 15. 
November 1993) (por. Rys. 1), a wsparcie dla rozwoju kolei niezależnych zarządców infrastruktury 
gwarantuje ustawa (Gesetz zur Förderung der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen 
Eisenbahnen für den Schienengüterfernverkehr – Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz 
– SGFFG; vom 7. August 2013).

Rysunek	1. Uwarunkowania prawne transportu szynowego w Niemczech
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Źródło: opracowanie własne wg stanu prawnego w 24.04.2017. 
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10Podstawę stanowi rozporządzenie: Anordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen – Bau- und 
Betriebsordnung für Anschlussbahnen – BOA; vom 13. Mai 1982. 

Źródło: opracowanie własne wg stanu prawnego w 24.04.2017.

Ogólne prawo kolejowe (Allgemeines Eisenbahngesetz) ustanowiło pojęcie „zarządcy in-
frastruktury kolejowej” (Eisenbahninfrastrukturunternehmen) oraz zdefiniowało zarządców przez 
zadania, zwłaszcza w zakresie udostępniania infrastruktury w sposób niedyskryminacyjny zainte-
resowanym przewoźnikom. Szczególnymi przepisami, ponad aplikację unijnego prawodawstwa, 
był podział kompetencji między rząd federalny a kraje związkowe, które zyskały uprawnienia 
kontrolne względem zarządców infrastruktury kolejowej (§5). 

W ustawie zdefiniowano zasady likwidacji linii kolejowych (§11). Likwidację zatwierdza EBA, 
a przed złożeniem wniosku dotychczasowy zarządca infrastruktury kolejowej musi wykazać się, 
że zwrócił się do innych zarządców infrastruktury lub potencjalnych podmiotów z ofertą dzierżawy 
lub sprzedaży. Ogłoszenie o zamiarze likwidacji linii musi być opublikowane na stronach zarząd-
cy oraz w Dzienniku Urzędowym Federacji (Bundesanzeiger). Zainteresowane podmioty mają 
trzy miesiące na składanie własnych ofert. Cena musi uwzględniać realną wartość rynkową i nie 
może stanowić bariery dla konkurencyjnych zarządców. Infrastruktura musi zostać przekazana 

 8 Hessisches Eisenbahngesetz – HEisenbG; vom 25. September 2006.
 9 Przykładowow Bawarii Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlußbahnen – Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen – 
EBOA; vom 3. März 1983.
10 Podstawę stanowi rozporządzenie: Anordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen – Bau- und Betriebsordnung für Anschlussbahnen 
– BOA; vom 13. Mai 1982.
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w stanie niepogorszonym celowo w stosunku do okresu używania, w tym muszą być zachowane 
przyłączenia do sieci kolejowej innych zarządców. Przepis ten powstał, aby chronić niemiecką 
sieć kolejową przed likwidacją. Ponadto stanowi on ważny element dla rozwoju rynku niezależ-
nych zarządców infrastruktury. 

W §13 zdefiniowano zasady połączeń między sieciami różnych zarządców infrastruktury ko-
lejowej oraz kontrolę regulacyjną w tym aspekcie sprawowaną przez Federalny Urząd Kolejowy 
lub organy krajów związkowych. Również w tym przypadku ustawodawca miał na celu zabezpie-
czenie spójności sieci kolejowej w państwie.

Konsultacje z zainteresowanymi zarządcami infrastruktury kolejowej są również podejmowane, 
gdy planowana jest fizyczna likwidacja linii (§23). Procedurę likwidacji linii rozpoczyna właściwy 
organ planowania przestrzennego, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej, właściciela gruntu 
lub gminy, na której terytorium znajduje się nieruchomość. Warunkiem koniecznym jest długotrwałe 
wyłączenie z użytkowania infrastruktury, jak i, ze względu na brak popytu, nie ma perspektyw na 
przywrócenie ruchu. Organ planistyczny przed podjęciem decyzji o fizycznej likwidacji musi się 
spytać o zdanie przewoźników kolejowych, organizatorów transportu, instytucje odpowiedzialne za 
planowanie regionalne i lokalne, zarządców infrastruktury kolejowej oraz władze gminne. Również 
w tym przypadku odbywa się to poprzez publiczne ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Federacji.

Bardzo istotny jest fakt, że reforma kolei wprowadziła do dyskursu publicznego problemy 
i oczekiwania niezależnych zarządców infrastruktury. Przepisy dostrzegły ich znaczenie dla roz-
woju sieci kolejowej państwa. 

V.	Kontrola	funkcjonowania	niezależnych	zarządców	infrastruktury
Specyfiką niemieckich uwarunkowań prawnych w dziedzinie transportu kolejowego jest fakt, 

że pieczę nad koleją sprawują trzy organy administracji federalnej, a ów podział kompetencji za-
pewnia oddzielenie branżowej – kolejarskiej instytucji od urzędów dbających o konkurencję na 
rynku, przez co do minimum ograniczono ryzyko źle rozumianej solidarności branżowej. 

Sprawy techniczne, związane np. z homologacją pojazdów, pozostają pod kontrolą Federalnego 
Urzędu Kolejowy (Eisenbahn-Bundesamt, EBA). Na straży równego dostępu do torów stoi Federalna 
Agencja Eklektyczności, Gazu, Telekomunikacji, Poczty i Kolei (Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, zwana też Bundesnetzagentur, BNetzA). Praw 
konsumentów oraz uczciwej konkurencji strzeże natomiast Federalny Urząd Antymonopolowy 
(Bundeskartellamt, BKartA).

Ważnym elementem funkcjonowania kontroli nad infrastrukturą kolejową jest Rada Doradcza 
ds. Infrastruktury Kolejowej (Eisenbahninfrastrukturbeirat) działająca przy Federalnej Agencji 
Eklektyczności, Gazu, Telekomunikacji, Poczty i Kolei. Jest ona powołana z mocy ustawy11 i ma 
za zadanie doradzanie organowi regulacyjnemu w wykonywaniu ich zadań i przygotowaniu ra-
portów na temat sytuacji rynkowej, a także ma prawo zgłaszać propozycje kierunków działań re-
gulacyjnych. Rada jest uprawniona uzyskiwać informacje i opinie od organu. Wszystkie decyzje 
regulacyjne, które mogą mieć znaczące skutki dla rynku kolejowego Urząd musi konsultować 
z Radą przed wydaniem decyzji.

11 §35 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) oraz § 79 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG).
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Rada Doradcza ds. Infrastruktury Kolejowej składa się z dziewięciu członków Bundestagu 
(niższej izby parlamentu) i dziewięciu przedstawicieli Bundesratu (wyższej izby parlamentu). 
Każdy z przedstawicieli może mieć swojego zastępcę. Przy czym delegaci Bundesratu muszą 
być członkami regionalnej administracji rządowej lub reprezentacji politycznej kraju związkowego. 
Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy członków są mianowani przez rząd federalny na wniosek 
Bundestagu i Bundesratu. Udział przedstawicieli wyższej izby parlamentu ma na celu zapewnie-
nie równorzędnego wpływu na decyzję przedstawicieli władz krajów związkowych, które przed 
zmianą konstytucji w 1993 r. miały większy wpływ na kształtowanie prawa w zakresie funkcjono-
wania kolei w Niemczech.

VI.	Federalne	wsparcie	dla	niezależnych	zarządców	infrastruktury
Momentem kluczowym dla niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej było uchwale-

nie 7 sierpnia 2013 r. ustawy o wsparciu tras kolejowych służących transportowi towarowemu 
będących we władaniu publicznych, niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej (SGFFG). 
Ustawa stwierdza, iż władze federalne podejmują się wsparcia. Wsparcie finansowe wynosi do 
50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Istnieje możliwość dofinansowania również 50% kosztów 
projektu, jednakże koszt prac projektowych nie może przekroczyć 13% wartości prac budowlanych.

Wsparcie finansowe można otrzymać jedynie spełniając poniższe warunki techniczne pla-
nowanej inwestycji:
 zapewnienie minimalnej prędkości szlakowej dla pociągów towarowych nie mniejszej niż 

30 km/h;
 zapewnienie możliwości przejazdu pociągów z naciskiem na oś nie mniejszym niż 20 t;
 zapewnienie możliwości przejazdu pociągów posiadających masę na jednostkę długości 

– 6,4 t/m.
Należy nadmienić, że ustawa wprowadza pewną restrykcję mającą na celu wykluczenie kolei 

niepublicznych (np. przemysłowych), które chciałyby się przekwalifikować i uzyskać możliwość 
wsparcia finansowego. Transport towarowy definiowany jest przez minimalny dystans – 50 km – 
na którym odbywa się przewóz. Ustawa nie wyklucza wykorzystywania linii kolejowych do ruchu 
pasażerskiego, jednak warunkiem koniecznym uzyskania wsparcia jest prowadzenie na linii ruchu 
towarowego. Ustawodawca dopuszcza natomiast możliwość współfinansowania infrastruktury 
usługowej, która jest powiązana z wnioskowanymi liniami kolejowymi.

Zasadniczy cel ustawy, jakim jest wsparcie dla rozwoju transportu towarowego zabezpie-
czony jest poprzez możliwość ubiegania się o zwrot udzielonego wsparcia w sytuacji, gdyby linia 
została zamknięta, rozebrana czy zostało ograniczone na niej świadczenie usług dla przewoźni-
ków towarowych. Koszty funkcjonowania i utrzymania zmodernizowanych linii ponoszą zarządcy 
– wsparcie finansowe dotyczy tylko i wyłącznie samej inwestycji.

Ustawa nie precyzuje, jak wysokie środki są zagwarantowane na wsparcie niezależnych 
zarządców infrastruktury. Decyzja jest podejmowana corocznie, w momencie uchwalania bu-
dżetu federalnego. W latach 2013–2015 było to 25 mln EUR rocznie, a w 2016 r. – 20 mln EUR. 
Zmniejszenie dostępnych środków nastąpiło mimo sprzeciwu niektórych krajów związkowych 
(np. Dolnej Saksonii), zainteresowanych wręcz rozszerzeniem programu. W imieniu rządu federalnego 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.3

Michał Beim            Uwarunkowania prawne niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej w Niemczech42

przyjmowaniem i oceną wniosków zajmuje się Federalny Urząd Kolejowy (EBA). W praktyce pre-
ferowane są projekty, w których deklarowaną trwałością inwestycji jest minimum 25 lat. 

Ustawa, choć długo wyczekiwana, nie spotkała się z nadmiernie optymistycznym odbiorem. 
Do najpowszechniejszych zarzutów zaliczyć można brak zrównania wsparcia inwestycyjnego oraz 
utrzymaniowego z warunkami oferowanymi spółce DB Netz12. Zarzuty dotyczą również kwestii 
aplikacyjnych: złożoności wniosku, czasu na jego rozpatrzenie czy preferencji związanych z reali-
zacją zadania w ciągu roku kalendarzowego. Opinie wyrażane na łamach branżowych publikatorów 
znajdują potwierdzenie w raporcie podsumowującym pierwsze półtora roku obowiązywania ustawy 
sporządzonym przez Federalny Urząd Statystyczny13. W rezultacie, zważywszy na stosunkowo 
niewielką kwotę oraz oczekiwany długi czas trwałości projektu, wiele przedsiębiorstw nie korzysta 
z możliwości stworzonych w 2013 r. Przedsiębiorcy inwestycje finansują z wpływów za dostęp do 
infrastruktury. Dzieje się to w momencie, gdy VDV szacował potrzeby wszystkich niezależnych 
zarządców infrastruktury kolejowej (w tym również obsługujących trasy służące wyłącznie rucho-
wi pasażerskiemu) na ponad ćwierć miliarda EUR, na co składało blisko 250 inwestycji o łącznej 
długości ponad 600 km torów.

Nieuwzględnienie w ustawie z 2013 r. linii kolejowych służących wyłącznie ruchowi pasażer-
skiemu wynika z faktu, iż w Niemczech w 1971 r. przyjęto ustawę o pomocy finansowej federacji na 
rzecz rozwoju gminnych systemów transportowych14. Ustawa ta przewiduje możliwość wsparcia 
szerokiego wachlarza działań transportowych w gminach, zarówno na rzecz motoryzacji indywidu-
alnej (np. kontrowersyjny przepis umożliwiający finansowanie budowy dróg na nieczynnych liniach 
kolejowych), jak i transportu publicznego. Wśród wspieranych działań wymienia się budowę lub 
rozbudowę linii będących w gestii niezależnych zarządców infrastruktury (wraz z modernizacją 
systemów bezpieczeństwa, np. przejazdów kolejowych). Ustawa dopuszcza również wsparcie 
dla inwestycji infrastrukturalnych Kolei Federacji, pod warunkiem, iż służyć będą lokalnemu 
transportowi publicznemu, a inwestycje uzyskają zgody właściwych władz samorządowych. Gminy 
dysponowały szczególnie dużymi środkami na inwestycje w pierwszej dekadzie obowiązywania 
ustawy. Władze lokalne preferowały wówczas bardziej inwestycje drogowe lub we własne systemy 
komunikacji (autobusy, tramwaje, metro) niż w trasy kolejowe niezależnych zarządców infrastruk-
tury (Storchmann, 1999). Od czasu reformy niemieckich kolei tylko kilka inwestycji niezależnych 
zarządców infrastruktury kolejowej zostało sfinansowanych ze środków ustawy z 1971 r. Były to 
m.in. dwie sieci tramwaju dwusystemowego (Karlsruhe i Saarbrücken) oraz koleje aglomeracyjne 
w regionach miejskich Bremy, Hamburga i Akwizgranu.

Przyjęcie w 2013 r. przez niemiecki parlament prawa na rzecz wsparcia infrastruktury kole-
jowej niezależnych przewoźników stanowi znaczący krok. Od wielu lat związki przedsiębiorców 
kolejowych, w szczególności Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV) dokładały starań na rzecz systemowego rozwiązania 
wsparcia dla zarządców infrastruktury. Uchwalenia ustawy nie należy jednak traktować jako 
zwieńczenia starań organizacji branżowych. Zarówno nazwa, jak i postanowienia ustawy odnoszą 

12 Od 2004 r. pomiędzy rządem federalnym a Deutsche Bahn zawierane są wieloletnie umowy utrzymaniowe w zakresie infrastruktury kolejowej 
(tzw. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung).
13 Bericht zum Pilotprojekt Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG). Nachmessung Erfüllungsaufwand und Evaluierung. Statistisches 
Bundesamt. Wiesbaden, maj 2015.
14 Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG) 
vom 18.03.1971.
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się do linii kolejowych służących transportowi towarów. Sytuacja ta jest pokłosiem pewnego kon-
sensusu politycznego wokół kolei towarowych. W ostatnich latach temat transportu towarów sta-
nowi ważny element debaty politycznej w Niemczech. W 2016 r. zapadła decyzja dostosowania 
kosztem blisko 300 mln EUR sieci kolejowej do pociągów towarowych o długości 740 m. W tym 
samym roku współrządząca Socjaldemokratyczna Partia Niemiec przedstawiła program podwo-
jenia przepustowości sieci kolejowej w perspektywie 2030 r., poprzez likwidację wąskich gardeł 
i realizację 19 projektów inwestycyjnych15. W dokumencie zaproponowano również zwiększenie 
wsparcia rządu federalnego na rzecz wszystkich zarządców infrastruktury kolejowej w celu wzrostu 
konkurencyjności całego sektora kolejowego, nie tylko przewozów towarowych.

VII.	Regionalne	wsparcie	dla	niezależnych	zarządców	infrastruktury
Na mocy konstytucji federalnej kraje związkowe mogą tworzyć przepisy związane z zarządza-

niem kolejami innymi niż Koleje Federacji. Dotyczy to również przepisów na rzecz wsparcia finan-
sowego. Najbardziej znanym rozwiązaniem jest ustawa o wsparciu infrastruktury kolejowej kraju 
związkowego Badenii-Wirtembergii (Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz)16, która powstała na 
blisko dwie dekady przed prawem federalnym. Jak wspomniano na wstępie, Badenia-Wirtembergia 
należała do krajów związkowych, w których zabiegi na rzecz ratowania trzeciorzędnych linii kole-
jowych należały do najsilniejszych. Przyjęta w 1995 r. ustawa przewidywała możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego przez zarządców infrastruktury i przewoźników na:
 budowę i modernizację linii kolejowych, w tym elektryfikację sieci kolejowych;
 systemy sterowania ruchem, bezpieczeństwa, mające na celu zwiększenie przepustowości 

istniejących sieci kolejowych;
 zakup taboru.

W przeciwieństwie do przepisów federalnych, ustawa nie ogranicza finansowania do in-
frastruktury służącej transportowi towarowemu. Przepisy też nie określają maksymalnej kwoty 
dofinansowania.

Drugim krajem związkowym, który systemowo wspiera rozwój niezależnych zarządców 
infrastruktury kolejowej jest Dolna Saksonia, która w 2014 r. przyjęła ustawę o wsparciu finan-
sowym kraju związkowego na rzecz poprawy zachowań komunikacyjnych w gminach17. Ustawa 
umożliwia finansowanie nie tylko lokalnego transportu publicznego czy infrastruktury rowerowej, 
lecz także sieci kolejowych niezależnych zarządców infrastruktury. Sieć kolejowa, aby otrzymać 
wsparcie musi służyć transportowi publicznemu lub mieć istotne znaczenie dla regionalnego sy-
stemu transportu towarów. 

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Prawodawca 
przewidział natomiast możliwość pozyskiwania funduszy również z innych źródeł publicznych. 
Przykładowo zarządca infrastruktury kolejowej może uzyskać wsparcie w wysokości 50% z fun-
duszy federalnych, a także aplikować o fundusze Dolnej Saksonii w wysokości do 40%. Dzięki 
temu zaangażowanie zarządcy wynieść może tylko 10% kosztów kwalifikowalnych całej inwestycji. 

15 Mehr Verkehr auf die Schiene – die Politik ist am Zug. Ein Impulspapier für einen „Schienenpakt 2030“. Parlamentarna Frakcja SPD, Berlin, dn. 9 lis-
topada 2016 r.
16 Gesetz über die Finanzierung von Schienenwegen und Schienenfahrzeugen der nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen in Baden-Württemberg 
(Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz - LEFG) Vom 8. Juni 1995.
17 Gesetz über Zuwendungen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (Niedersächsisches Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz – NGVFG) vom 27. März 2014.
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Przykładowo, w 2015 r. rząd Dolnej Saksonii wsparł 12 projektów w zakresie infrastruktury kole-
jowej łączną kwotą 9,3 mln EUR. Równocześnie zarządcy pozyskali 11,7 mln EUR z funduszu 
federalnego. W rezultacie niezależni zarządcy infrastruktury kolejowej działający w Dolnej Saksonii 
są największymi beneficjentami federalnego wsparcia. 

W pozostałych krajach związkowych zazwyczaj brakuje przepisów specjalnie dedykowanych 
niezależnym zarządcom infrastruktury kolejowej. Nie oznacza to braku możliwości pozyskania 
wsparcia. Możliwe jest to jednak poprzez włączenie poszczególnych linii kolejowych w system 
tras kolei regionalnych i zawarcia stosownych umów z regionalnym organizatorem transportu 
szynowego. Każdy z krajów związkowych wypracowuje przy tym inną praktykę współpracy.

VIII.	Normy	techniczne	niezależnych	zarządców	infrastruktury
Specyfiką niemieckich przepisów związanych z transportem jest zapewnienie stosunkowo 

dużej elastyczności w kształtowaniu szczegółów. Dużą rolę odgrywają więc nie tyle ustawy czy 
rozporządzenia, ile zbiór wybranych, najważniejszych norm technicznych (Anerkannte Regeln der 
Technik; Uznane Normy Techniczne) ustanawiany przez różne organizacje branżowe. Podobnie 
jest w przypadku niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej.

W zakresie tworzenia norm technicznych dla infrastruktury kolejowej niezależnych zarządców 
kluczowym jest Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV). Do najważniejszych 
należą normy dotyczące:
 zabezpieczenia przejazdów kolejowych18, 
 budownictwa obiektów naziemnych19,
 utrzymania i obsługi urządzeń sygnalizacyjnych20,
 postępowania przy wypadkach na sieci niezależnych przewoźników kolejowych21.

Należy zauważyć, iż część norm i wytycznych powstała wcześniej niż reforma kolei, a obec-
nie obowiązujące normy są tylko dostosowaniem wytycznych do obecnych uwarunkowań 
technicznych. Przykładowo normy dotyczące zabezpieczania przejazdów z 2001 r. zastąpiły 
dokument o tej samej nazwie z 1974 r. wydany przez Niemiecki Związek Kolei (Bundesverband 
Deutscher Eisenbahnen). Równocześnie VDV tworzy normy nie tylko obowiązujące na sieci ko-
lejowej niezależnych zarządców.

Umocowanie Uznanych Norm Technicznych wynika z przepisów Federalnego Urzędu 
Kolejowego (EBA), który wydał zbiór ogólnych przepisów administracyjnych. Przepisy te wyko-
rzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa. Dodatkowo 
zawierają one również istotne informacje dla przedsiębiorstw kolejowych lub innych uczestników 
w postępowaniach administracyjnych. Najważniejsze odwołanie do Uznanych Norm Technicznych 
znajdują się w zarządzeniu EBA z 2013 r. w sprawie nadzoru administracyjnego w budowie obiek-
tów inżynieryjnych torów i budynków22 oraz w zarządzeniu EBA z 2014 r. w sprawie nadzoru ad-
ministracyjnego nad budową urządzeń sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych23. 

18 Vorschrift für die Sicherung der Bahnübergänge bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BÜV-NE). VDV 2001.
19 Oberbau-Richtlinien für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (Obri-NE). Bundesverband Deutscher Eisenbahnen. 1984.
20 Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen (SigVB-NE). VDV 1992.
21 Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (BUVO-NE). VDV 2010.
22 Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (VV BAU) vom 01.07.2013 (Ver. 4.53).
23 Verwaltungsvorschrift für die Bauaufsicht über Signal-, Telekommunikations- und Elektrotechnische Anlagen (VV BAU-STE) vom 18.07.2014 (Ver. 4.6).
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W § 2 ust. 2 podkreślana jest konieczność uwzględniania Uznanych Norm Technicznych w odnie-
sieniu do infrastruktury kolejowej (nie tylko torowej). Zarządzenie postanawia, że uznane przepisy 
techniczne mają zastosowanie, kiedy ich treści bazują na wiedzy i doświadczeniu eksperckim 
(teoretycznym i praktycznym), EBA zostało formalnie zawiadomione o stworzeniu norm i nie wy-
raziło sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy.

Na podstawie § 2 ust. 1 EBO Federalny Urząd Kolejowy prowadzi listę Kolejowych Technicznych 
Przepisów Budowlanych (Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen – ELTB)24 
i Listę Kolejowych Reguł Budowlanych (Eisenbahnspezifische Bauregellisten – EBRL)25, któ-
re zawierają wykazy kluczowych Europejskich Norm Technicznych (EN), Niemieckich Norm 
Przemysłowych (DIN) i Uznanych Norm Technicznych. Na pierwszej liście znalazły się normy 
techniczne VDV z 2001 r. dotyczące zabezpieczeń przejazdów kolejowych na liniach niezależ-
nych zarządców infrastruktury.

Bardzo istotnym jest fakt, że kraje związkowe mają prawo przyjmować wybrane normy tech-
niczne jako element prawodawstwa regionalnego. Najlepszym przykładem jest Brandenburgia, 
w której przepisami z 6 czerwca 2001 r. przyjęto praktycznie wszystkie normy techniczne jako 
przepisy obowiązujące dla niezależnych przedsiębiorstw kolejowych, zarówno przewoźników, jak 
i zarządców infrastruktury26. 

Uwzględniwszy znaczenie norm technicznych dla Federalnego Urzędu Kolejowego i części 
z krajów związkowych wypracowywanie norm technicznych przez organizacje zrzeszające nieza-
leżnych zarządców infrastruktury jest więc bardzo istotnym elementem tworzenia uwarunkowań 
prawnych dla prowadzonej działalności gospodarczej. Równocześnie niezależni zarządcy oddziałują 
na normy techniczne całego systemu kolejowego w Niemczech, w szczególności wykorzystując 
własne doświadczenia wynikające z wdrażania innowacji. 

IX.	Tworzenie	rynku	zarządców	infrastruktury	od	zaniechanej	
prywatyzacji	Deutsche	Bahn	po	ustawę	o	wsparciu	konkurencji
Analizując sytuację na rynku niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej należy nadmie-

nić, iż w 2004 r. rada nadzorcza Deutsche Bahn ogłosiła plan wejścia spółki na giełdę, wywołując 
tym samym dyskusję na temat prywatyzacji kolei. Plany prywatyzacyjne spotkały się z dużym 
sprzeciwem społecznym i ostatecznie pogrzebane zostały podczas globalnego kryzysu finansowe-
go. Niemniej w przygotowywanej ustawie o prywatyzacji Kolei Federacji27 został zaproponowany, 
w celu złagodzenia sprzeciwu społecznego, podział własności infrastruktury kolejowej. Propozycja 
przewidywała pojęcia własności prawnej (juristisches Eigentum) i własności gospodarczej sieci 
kolejowej (wirtschaftliches Eigentum). Sprywatyzowana Deutsche Bahn miała czerpać korzyści 
ekonomiczne z sieci kolejowej, która pozostawałaby własnością federalną. W ramach dyskusji 
społecznej rodziły się różne koncepcje, jak dokładnie miało wyglądać rozgraniczenie między oboma 
formami własności. Podnoszony był przede wszystkim problem deficytowości infrastruktury kolejo-
wej i zasad jej dofinansowania. Konsensusu nie udało się wypracować. Niemniej w trakcie debaty 
24 Eisenbahnspezifische Liste Technischer Bestimmungen (ELTB) mit Änderungen vom 18.01.2016.
25 Eisenbahnspezifische Bauregellisten (EBRL) und Eisenbahnspezifische Ergänzungen und Anlagen zu den Bauregellisten A, B und der Liste C des 
DIBt vom 15.05.2013.
26 Einführung von Vorschriften für nichtbundeseigene Eisenbahnen im Land Brandenburg vom 6. Juni 2001 (ABl./01, [Nr. BGBl I], S.2394).
27 Robocza nazwa projektu ustawy o prywtayzacji brzmiała Gesetz zur Neuorganisation der Eisenbahnen des Bundes, EBNeuOG – ustawa o nowej 
organizacji Kolei Federacji.
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publicznej prezentowane były stanowiska, że na podobnej zasadzie działać by mogli niezależni 
zarządcy infrastruktury kolejowej, a co więcej po upływie określonego czasu (najczęściej propo-
nowano 15 lat), federacja wybierałaby w drodze przetargu zarządcę infrastruktury. Stworzyłoby 
to konkurencyjny rynek zarządców infrastruktury kolejowej.

W sierpniu 2016 r. parlament niemiecki przyjął ustawę o wzmocnieniu konkurencji w sekto-
rze kolejowym28. Zasadniczym celem było dostosowanie niemieckiego prawa do postanowień 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Ustawodawca wykorzystał pretekst 
wynikający z konieczności adaptacji przepisów unijnych do wprowadzenia również innych rozwią-
zań stymulujących konkurencję w sektorze kolejowym29. Ustawa wniosła też istotne zmiany dla 
zarządców infrastruktury kolejowej. W § 3 podkreśla się, że celem ustawy jest wsparcie inwesty-
cji przewoźników i zarządców infrastruktury kolejowej oraz innowacyjności sektora kolejowego. 
Zapewnienie bezpiecznej, wydajnej i niezawodnej infrastruktury kolejowej.

Zasadniczym obowiązkiem wszystkich zarządców infrastruktury jest przyjęcie planu opera-
cyjnego wraz z projektem programu inwestycyjnego i finansowego (§9). Plan musi być tak sporzą-
dzony, aby zapewnić optymalne i efektywne wykorzystanie, udostępnianie i rozwój infrastruktury, 
przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi finansowej i zapewnieniu środków niezbędnych do 
osiągnięcia tych celów. Oznacza to, że operatorzy infrastruktury mogą tak kształtować system 
stawek za dostęp do infrastruktury, aby dysponując szacunkami popytu, mogli gromadzić fundu-
sze na niezbędne inwestycje. 

Ustawa też dopuszcza zawieranie umów utrzymaniowych oraz inwestycyjnych między orga-
nami administracji publicznej lokalnej, regionalnej lub federalnej, a zarządcami infrastruktury kole-
jowej (§19). Umowy takie sporządzane muszą być przynajmniej na okres pięciu lat. Umowy przed 
podpisaniem podlegają kontroli urzędów regulacyjnych, a Federalny Urząd Kolejowy publikuje na 
swojej stronie internetowej projekt umowy w celu uzyskania opinii od zainteresowanych podmiotów. 
Źródła finansowania umów nie są zdefiniowane. Niemniej to postanowienie ustawy tworzy pod-
waliny prawne do podpisywania przez niezależnych zarządców infrastruktury na rzecz zawierania 
umów podobnych do tej, którą posiada DB Netz (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung).

Ustawa wymaga, aby każdy operator infrastruktury kolejowej zapewnił, iż potencjalnie zain-
teresowani przewoźnicy otrzymają informację na temat kluczowych celów i planowanych osiąg-
nięć operatora infrastruktury kolejowej. Po zatwierdzeniu, plany operacyjne w zakresie warunków 
dostępu, zasad kształtowania taryf, zamawiania tras, jaki działań inwestycyjnych podlegają udo-
stępnieniu zainteresowanym przewoźnikom. W tym zakresie Rada Doradcza ds. Infrastruktury 
Kolejowej jest uprawniona do stanowisk i uwag odnośnie do planów operacyjnych zarządców 
infrastruktury. Dostęp do pełnej treści planów przewidziany jest dla organów regulacyjnych.

Bardzo istotne zadanie na zarządców infrastruktury nakłada §59. Nakazuje on przeprowa-
dzenie analizy sieci kolejowej pod kątem podniesienia przepustowości. Zarządca w konsultacji 
z przewoźnikami zobligowany został określić przyczyny powstawania wąskich gardeł, przygotować 
prognozy ruchu i zaproponować pakiet działań na rzecz zwiększenia przepustowości sieci, doko-
nując analizy kosztów i korzyści z ewentualnych działań. Wyniki analiz muszą zostać opublikowane 

28  Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich – Eisenbahnregulierungsgesetz – EregG vom 29. August 2016. 
29 Szerzej o celach ustawy i oczekiwanych kierunkach liberalizacji niemieckiego rynku kolejowego można znaleźć w: Kramer (2016, s. 35–54).
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w postaci Planu Zwiększania Przepustowości (Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität) na 
stronie internetowej zarządcy linii kolejowych co najmniej trzy miesiące przed przekazaniem wyni-
ków do EBA. Publikacja musi zawierać opis planowanych działań, a przewoźnicy i inne zaintere-
sowane podmioty w czasie prezentacji mogą składać własne wnioski i uwagi do planu. Zarządcy 
infrastruktury grożą konsekwencje finansowe (w tym zakaz pobierania stawek dostępowych) za 
brak Planu lub za celową nierealizację postanowień Planu. W zakresie możliwości finansowania 
prac na rzecz zwiększenia przepustowości ustawa odwołuje się do możliwości stwarzanych przez 
istniejące już przepisy.

Ustawa umożliwia (§15) też włączanie w publiczną sieć kolejową sieci kolei niepublicznych 
(np. kolei przemysłowych, Werkbahnen). Może ono odbywać się w sposób pełny lub częściowy 
(np. poza godzinami wykorzystywania linii na własne potrzeby). Wówczas właściciel takiej sieci 
podlega obowiązkom podobnym, jak pozostali zarządcy w zakresie przejrzystych i niedyskry-
minujących zasad dostępu oraz zasad zamawiania tras. Właściciel ma prawo zarządzać siecią 
samemu lub też powierzać obowiązki spółkom wyspecjalizowanym w zarządzaniu sieciami ko-
lejowymi. Należy podkreślić, iż choć zasadniczą liczbę Werkbahnen stanowią krótkie odcinki to-
rowe, zazwyczaj wewnątrz terenów zakładów przemysłowych, to w Niemczech funkcjonuje kilka 
kolei przemysłowych powstałych na bazie nieczynnych linii kolejowych (np. trasa Bad Salzungen 
– Merkers o długości 6,6 km). Takie odcinki sieci kolejowej mogą więc być atrakcyjne dla prze-
woźników towarowych.

Ustawa nakazuje też monitorowanie rozwoju konkurencji na kolei oraz publikację raportów 
o stanie rynku, w tym zarządców infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń 
w infrastrukturze, np. wąskich gardeł, dekapitalizacji (§17, §65 i §78). 

X.	Podsumowanie
Przykład Niemiec pokazuje, że niezależni zarządcy infrastruktury odgrywają bardzo ważną 

rolę w systemie kolejowym, choć ich udział wynosi kilkanaście procent długości sieci kolejowej. 
Dzięki działalności niezależnych zarządów infrastruktury można było historycznie uniknąć likwidacji 
bardzo wielu linii kolejowych pełniących obecnie ważne funkcje w systemach kolei towarowych 
oraz aglomeracyjnych. Również obecnie niezależni zarządcy udowadniają, że likwidacja bocznych 
linii kolejowych nie jest koniecznością dziejową. Decentralizacja zarządzania infrastrukturą po-
zwoliła również na wypracowanie innowacji, standardów technicznych oraz sposobów poprawy 
efektywności ekonomicznej. Wypracowana w małej skali wiedza i doświadczenie z powodzeniem 
wspiera zarządzanie siecią narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej – DB Netz.

Zasadniczym problemem, który nie został rozwiązany w Niemczech, jest systemowe wsparcie 
finansowe dla niezależnych zarządców infrastruktury. Są oni zawieszeni między ustawą o wspie-
raniu lokalnych systemów transportowych a niezbyt dobrze funkcjonującą ustawą o wsparciu szla-
ków kolejowych niebędących we władaniu Kolei Federacji. Podczas gdy DB Netz może liczyć na 
wsparcie państwa przy inwestycjach i utrzymaniu infrastruktury, niezależni zarządcy muszą działać 
na własny rachunek, mając do dyspozycji możliwość pozyskania wątłych środków federalnych. 
Czyni to swoistą konkurencję między DB Netz a niezależnymi zarządcami nierówną, odbierając 
motywację prywatnym przedsiębiorcom czy władzom lokalnym lub regionalnym do powoływania 
własnych zarządców i reaktywacji nieczynnych lub budowy nowych linii kolejowych.
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Ciekawym rozwiązaniem jest natomiast wsparcie krajów związkowych. Fundusze regional-
ne przydzielane są w sposób bardziej elastyczny, a przez to bardziej dopasowany do realiów 
i potrzeb małych, niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej. Mogą też być dodatkowym 
źródłem finansowania poszczególnych inwestycji, obok funduszy federalnych, walnie podnosząc 
atrakcyjność inwestycji w infrastrukturę.

Wypracowanie modelowego rozwiązania na rzecz wsparcia niezależnych zarządców infrastruk-
tury kolejowej jest wyzwaniem dla nie tylko dla Niemiec, lecz także dla wielu innych państw UE. 
Pozwoliłoby ono zdynamizować rozwój transportu szynowego, przybliżając kolej do pasażerów 
i odbiorców towarów.
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Streszczenie
21 listopada 2012 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2012/34/UE w sprawie utwo-
rzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Chociaż termin transpozycji postanowień 
dyrektywy minął już 16 czerwca 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dopiero 16 listopada 
2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 
stanowiącą jedną z najistotniejszych zmian ustawy o transporcie kolejowym w ostatnich latach, 
a podyktowaną w założeniu projektodawców właśnie koniecznością implementacji postanowień 
dyrektywy 2012/34/UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w zakresie 
współpracy Prezesa UTK z Komisją, Agencją Kolejową UE oraz organami regulacyjnymi pozo-
stałych państw członkowskich UE na gruncie regulacji ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.
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1 Ustawa z dn. 16.112016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1923).
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I.	Wprowadzenie
W dniu 21 listopada 2012 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2012/34/UE 

w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego2. Dyrektywa ta, stanowiąc 
tzw. recast I pakietu kolejowego UE3, powtórzyła sformułowane po raz pierwszy w uchylonej już 
dyrektywie 2001/14/WE zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia organów regula-
cyjnych odpowiedzialnych m.in. za monitorowanie sytuacji w zakresie konkurencji na rynku prze-
wozów kolejowych w celu zapobiegania dyskryminacyjnemu traktowaniu wnioskodawców oraz 
zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego4. 
Prawidłowo funkcjonująca regulacja gospodarcza sektorów infrastrukturalnych, w tym sektora 
transportu kolejowego, wymaga bowiem stworzenia odpowiednich podstaw instytucjonalnych, nie-
zależnych tak od podmiotów poddanych regulacji, jak i od nacisków pozostałych organów władzy 
państwowej, w postaci krajowych organów regulacyjnych nieobjętych w pełni hierarchiczną orga-
nizacją ministerstw sprawujących częstokroć nad nimi nadzór (Knosala, Zacharko i Stasikowski, 
2005, s. 329). Co więcej, obowiązek powołania niezależnego organu (regulatora kolejowego) od-
powiedzialnego za regulację transportu kolejowego oraz niezależny nadzór techniczny nad prze-
woźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej uznawany bywa w doktrynie za jedną 
z najważniejszych części tzw. unijnego prawa regulacji (Skoczny, 2002, s. 244). W skutek wdra-
żania regulacji sektora transportu kolejowego, zasadniczo w oparciu o model zdecentralizowany, 
to właśnie na krajowych organach regulacyjnych ciąży obowiązek podejmowania przewidzianych 
prawem działań regulacyjnych zmierzających do urzeczywistnienia celów regulacji. Pozostawienie 
kompetencji regulacyjnych przy niezależnych krajowych organach regulacyjnych nie oznacza 
wszakże, że nie istnieją żadne mechanizmy pozwalające na koordynację podejmowanych przez 
nie działań mające finalnie doprowadzić do urzeczywistnienia idei rynku wewnętrznego w sekto-
rze kolei. Art. 55–56 dyrektywy 2012/34/UE zaostrzyły jeszcze wymogi dotyczące niezależności 
organów regulacyjnych oraz rozszerzyły zakres ich obowiązków i uprawnień, a art. 57 dyrektywy 
2012/34/UE, określając ogólne procedury i zasady wzajemnej współpracy między poszczególnymi 
organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej (dalej: UE) oraz ich współpra-
cy z Komisją Europejską (dalej: Komisja), dał podstawę prawną (art. 57 ust. 1) dla utworzenia 
Europejskiej Sieci Kolejowych Organów Regulacyjnych (European Network of Rail Regulatory 
Bodies). Sieć stanowi platformę dla organów regulacyjnych służącą wymianie informacji o swojej 
pracy, zasadach i praktykach dotyczących podejmowania decyzji, głównych kwestiach procedural-
nych i problemach z wykładnią unijnego prawa transportu kolejowego, a także zapewnia sformali-
zowaną strukturę współpracy w zakresie szerokiego spektrum działań i zastępuje grupę roboczą 
organów regulacyjnych, która została wcześniej powołana w celu zagwarantowania współpracy 
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).
3 I pakiet kolejowy UE przyjęty w 2001 r. obejmował: 1) dyrektywę 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2001 r. zmieniającą dyrek-
tywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty (Dz. Urz. WE 2001 L 75/1); 2) dyrektywę 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 26.02.2001 r zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE 2001 L 75/26); 3) dy-
rektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. WE 2001 L 25/29); 4) dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 19.03.2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. WE 2001 L 110/1).
4 Jakkolwiek, dopiero art. 30 dyrektywy 2001/14/WE wymógł na krajach członkowskich powołanie niezależnych organów regulacyjnych, pozostawiając 
im zasadniczo swobodę co do wyboru formy organizacyjnej powoływanych organów (zob. Antonowicz, 2008, s. 43), to już postanowienia dyrektywy 
Rady 91/440/EWG z 29.07.1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE 1991 L 237/25) zmierzały, poprzez wymóg uniezależnienia 
operatorów kolejowych, w kierunku rozdzielenia funkcji gospodarczych i regulacyjnych (zob. Szydło, 2005, s. 291).
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między organami regulacyjnymi. W ramach sieci, zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy 2012/34/UE, 
wymagane jest, by organy regulacyjne ściśle ze sobą współpracowały, w tym za pomocą uzgod-
nień roboczych, w celu wzajemnej pomocy w zakresie zadań dotyczących monitorowania rynku 
oraz rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań5. Składnikiem sieci jest także Komisja, któ-
ra na podstawie art. 57 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE uczestniczy w pracach sieci, koordynuje ją 
i wspiera oraz zapewnia aktywną współpracę między krajowymi organami regulacyjnymi6. Chociaż 
twierdzenie o centralnej czy dominującej pozycji Komisji w tak ukształtowanej sieci nie jest de 
iure uprawnione, to przysługująca Komisji kompetencja do ewentualnego formułowania zaleceń 
dla sieci7, a także fakt, że działalność sieci służyć ma również za swoistą podstawę prawną do 
przyjęcia właśnie przez Komisję szeregu aktów wykonawczych przewidzianych przepisami dy-
rektywy 2012/34/UE8, stawia Komisję de facto w roli głównego ogniwa sieci.

Szczególną uwagę na gruncie unijnego prawa regulacji sektora transportu kolejowego 
zwraca także fakt powołania na mocy rozporządzenia (WE) nr 881/20049 Europejskiej Agencji 
Kolejowej (dalej: Agencja), będący wyrazem instytucjonalizacji działań podejmowanych przez UE 
w sektorze transportu kolejowego (Będkowski-Kozioł i Gołąb, 2013, s. 121)10. O ile początkowo 
kompetencje Agencji miały w głównej mierze charakter opiniodawczo-doradczy oraz wspierają-
cy działania innych podmiotów, o tyle swoisty paradoks liberalizacyjny (por. Szablewski, 2004, 
s. 139 i n.) powoduje, że na obecnym etapie rozwoju rynku kolejowego UE niezbędne okazało się 
wzmocnienie jej roli i pozycji poprzez wyposażenie w uprawnienia decyzyjne oraz swoistą cen-
tralizację w jej rękach procesów decyzyjnych w obszarach bezpieczeństwa i interoperacyjności 
(Będkowski-Kozioł, 2014, s. 56). Postulaty te zasadniczo zrealizowano w przyjętym w ramach tzw. 
filaru technicznego IV pakietu kolejowego UE rozporządzeniu 2016/79611, na podstawie którego 

 5 Już motyw 25 dyrektywy 2012/34/UE stanowi, że „organy regulacyjne powinny wymieniać się informacjami”.
 6 W spotkaniach sieci mogą w charakterze obserwatorów uczestniczyć także kolejowe organy regulacyjne z państw niebędących członkami UE. 
Zob. także: strona internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu, „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące współpracy organów regulacyjnych zgodnie z art. 63 ust. 2 dyrektywy 2012/34/
UE”, COM(2015) 140 final, s. 4 (10.02.2017).
 7 Jednym z najbardziej podstawowych instrumentów pozwalających Komisji oddziaływać na funkcjonowanie krajowych organów regulacyjnych jest 
właśnie możliwość wydawania przez nią aktów tzw. prawa miękkiego (soft law), które najogólniej określić można jako akty, „które z mocy prawa nie są 
obowiązujące, jednak mogą wywoływać pewne skutki praktyczne” (Jurcewicz, 1998, s. 111). Przysługujące Komisji zaleceń oraz innych „aktów niena-
zwanych” rodzi pytanie o to, czy i w jakim zakresie akty te, „atrakcyjne” z punktu widzenia Komisji, ale nie nakładające przecież ani na państwa człon-
kowskie, ani na organy tych państw żadnych prawnie egzekwowalnych obowiązków, winny być uwzględniane przez krajowe organy regulacyjne. Już 
samo sięgnięcie do metod wykładni językowej wskazuje, że użycie w nazwie aktów prawa miękkiego określeń takich, jak „zalecenia”, sugeruje, iż nie są 
to instrumenty prawnie indyferentne. Jakkolwiek są one na gruncie prawa UE prawnie niewiążące, to jednak wyznaczają określony kierunek zachowań 
podmiotów do których są kierowane. Celem prawodawcy unijnego jest więc w tym przypadku nakłonienie danych podmiotów do określonego, pożądane-
go przez Komisję, zachowania bez podejmowania instrumentów prawnie wiążących. W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, należy stwierdzić, że 
jakkolwiek unijne soft law nie ma mocy obowiązującej, to na organach państw członkowskich ciąży obowiązek ich uwzględniania w procesie stosowania 
czy przy wykładni prawa krajowego. Pogląd ten podzielił także Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), 
że organy państw członkowskich są zobowiązane do uwzględniania soft law, zwłaszcza, gdy dotyczy ono wykładni prawa krajowego przyjętego w celu 
implementacji prawa wspólnotowego lub jako swoiste dopełnienie wspólnotowego hard law (wyr. ETS z 13.12.1989 r. w sprawie C-322/88 Grimaldi 
v. Fonds des maladies professionnelles, Zb. Orz. 1989, s. 4407). Warto także podkreślić, że zdaniem Trybunału o klasyfikacji danego aktu prawnego 
decyduje nie jego nazwa, lecz jego faktyczny materialny charakter (zob. m.in.: wyr. ETS z 14.12.1962 r. w sprawach połączonych C-16/62 i C-17/62 
Confederation national des producteurs de fruit et legumes and others v. Council ot the CEE, Zb. Orz. 1962, s. 471; wyr. ETS z 15.07.1963 r. w sprawie 
C-25/62 Plaumann and others v. Commission of the EC, Zb. Orz. 1963, s. 411; wyr. ETS z 05.05.1977 r. w sprawie C-101/76 Koninklijke Scholten Honig 
NV v. Council and Commission, Zb. Orz. 1977, s. 797) (szerzej zob. także: Klabbers, 1994, s. 997 i n.).
 8 Art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 9 i art. 42 ust. 8 dyrektywy 2012/34/UE zobowiązują Komisję lub przewidują możliwość przyjęcia przez nią 
środków wykonawczych określających różnorodne procedury i kryteria, wymagając jednocześnie, aby wspomniane akty wykonawcze opierały się na 
doświadczeniach organów regulacyjnych i działalności sieci.
 9 Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. Urz. UE 
2004 L 164/214).
10 Na marginesie można wskazać, że do przejawów instytucjonalizacji działań UE w obszarze transportu można zaliczyć także utworzenie Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z 11.5.2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozpo-
rządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz. Urz. UE 2016 L 138/1).
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(art. 38) Agencja zyskała także status organizatora sieci krajowych organów ds. bezpieczeństwa 
oraz możliwość tworzenia innych sieci z udziałem podmiotów lub organów odpowiadających za 
część systemu kolei12.

W Polsce funkcję sektorowego organu regulacyjnego w zakresie transportu kolejowego, zgod-
nie z art. 10 ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym13 (dalej: utk) pełni Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) będący centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach regulacji transportu kolejowego, licencjonowania transportu ko-
lejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów 
kolejowych, a także bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przy czym, zgodnie z art. 10 ust. 2 utk, 
właściwość Prezesa UTK w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego nie dotyczy metra14. 
Chociaż termin transpozycji postanowień dyrektywy 2012/34/UE, w tym norm prawnych dotyczą-
cych odpowiedzialności i struktury organizacyjnej krajowych organów regulacyjnych oraz zasad 
wzajemnej ich współpracy minął już 16 czerwca 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dopiero 
16 listopada 2016 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych 
innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) stanowiącą bez wątpienia jedną z istotniejszych zmian 
ustawy o transporcie kolejowym w ostatnich latach, a podyktowaną w założeniu projektodawców 
właśnie koniecznością dostosowania krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejo-
wego do zmian unijnego prawa kolejowego wprowadzonymi w głównej mierze postanowieniami 
dyrektywy 2012/34/UE15. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w zakresie 
współpracy polskiego organu regulacyjnego w sektorze transportu kolejowego (Prezesa UTK) 
z Komisją oraz organami regulacyjnymi państw członkowskich UE, a także Agencją Kolejową 
UE na gruncie regulacji ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
oraz niektórych innych ustaw16.

II.	Współpraca	Prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego	 
z	Komisją	Europejską

W systemie unijnej regulacji sektora transportu kolejowego za jeden z głównych instrumentów 
służących koordynowaniu działalności krajowych organów regulacyjnych należy uznać nakłada-
nie na regulatorów kolejowych licznych obowiązków informacyjnych, oznaczających ich prawne 
zobowiązanie do dostarczenia Komisji określonych prawem informacji. Jest więc to przykład 
wertykalnego (pionowego) przepływu informacji, który w odróżnieniu od horyzontalnego (pozio-
mego) przepływu informacji można zdefiniować jako powinność generalnie jednostronną, w ra-
mach której informacje są przekazywane niejako „z dołu do góry” (Nowak, 2009, s. 215). Mimo 
występowania w unijnym prawie regulacji sektora kolejowego także horyzontalnych obowiązków 
12 Szerzej na temat kompetencji Agencji Kolejowej UE w świetle regulacji rozporządzenia 2016/796 zob. Będkowski-Kozioł, 2017, s. 93–119.
13 Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, t.j.: Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 ze zm.
14 Szerzej na temat Prezesa UTK zob. m.in.: Gołąb, 2009, s. 19–32; 2012, s. 39–55; Kraśniewski, 2016, s. 73–106; Rokita, 2015, s. 67–79; Wierzbowski 
i Wajda, 2014, passim; Wiktorowska, 2013.
15 Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl, „Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw”, druk nr 840, s. 1 (10.02.2017).
16 Na marginesie niniejszego opracowania warto także zauważyć, że poza postanowieniami dyrektywy 2012/34/UE oraz rozporządzenia 2016/796 
również regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z 22.09.2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukie-
runkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE 2010 L 276/22) określają szczegółowe wymogi w zakresie współpracy dla organów 
regulacyjnych w odniesieniu do monitorowania konkurencji w kolejowych korytarzach towarowych. Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących 
współpracy między organami regulacyjnymi określonych w dyrektywie 2012/34/UE, art. 20 rozporządzenia w sprawie kolejowych korytarzy towarowych 
obejmuje również mechanizmy obowiązkowych konsultacji i przepisy dotyczące dostarczania i przekazywania informacji na temat spraw dotyczących 
kolejowych korytarzy towarowych.
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informacyjnych, to właśnie występowanie obowiązku o charakterze wertykalnym, łączącego 
krajowe organy regulacyjne z Komisją będącą w tym układzie odbiorcą określonych informacji, 
wpływa na szczególną pozycję tej ostatniej jako swoistego „centrum” unijnego systemu regulacji 
sektora transportu kolejowego (Szydło, 2005, s. 214). Przekazywanie Komisji stosownych infor-
macji może przy tym następować w dwojaki sposób. Po pierwsze, przekazanie informacji nastę-
puje z urzędu, jeżeli regulacje prawne nakładają na organ regulacyjny taki obowiązek. W tym 
przypadku aktualizacja obowiązku informacyjnego wobec Komisji następuje bez konieczności 
występowania przez nią z wnioskiem o udzielenie informacji, a sam obowiązek będzie więc obo-
wiązkiem stałym (obowiązkiem o stałym charakterze). Z takim przypadkiem mamy do czynienia 
na gruncie nowego art. 15b ust. 3 utk nakładającego na Prezesa UTK obowiązek przekazywania 
Komisji danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2015/1100 
w sprawie obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich w ramach monitorowania ryn-
ku kolejowego17. Także dodany ustawą nowelizującą art. 25sa utk zobowiązuje Prezesa UTK do 
informowania Komisji o niespełnianiu zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 
systemu kolei przez obowiązujące specyfikacje europejskie. W kontekście tej regulacji błędem 
wydaje się brak derogacji art. 13 ust. 7c utk, który dokładnie powtarza treść nowego art. 25sa 
utk. Podobnie wreszcie, w miejsce uchylonego art. 52 ust. 5 utk przewidującego obowiązek nie-
zwłocznego informowania Komisji o przyznaniu licencji, jej cofnięciu, zawieszeniu lub zmianie, 
ustawa nowelizująca przewiduje w nowym brzmieniu art. 51 ust. 2 utk obowiązek informowania 
Komisji o każdej zmianie trybu udzielania licencji.

Po drugie, przekazanie informacji może nastąpić na wniosek Komisji. I choć ustawa nowe-
lizująca, wdrażając do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2012/34/UE, nie przewiduje 
nowych przypadków potencjalnych żądań Komisji w tym zakresie, to pamiętać należy, że art. 15 
ust. 5 dyrektywy 2012/34/UE nakłada na organy regulacyjne państw członkowskich generalny 
obowiązek przekazywania Komisji, na potrzeby szeroko rozumianego monitorowania rynku unij-
nego transportu kolejowego18, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących korzystania z sieci 
kolejowej i rozwoju warunków ramowych w sektorze transportu kolejowego. Także zasada lojal-
ności wyrażona w art. 4 ust 3 TUE19 stanowić może podstawę prawną dla generalnej kompetencji 
Komisji do żądania przekazania informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań, a podobnie 
jak w przypadku wspomnianych już rozwiązań dotyczących sektora telekomunikacyjnego, czyn-
nikiem ograniczającym tak zrekonstruowaną kompetencję Komisji będzie możliwość żądania 
jedynie informacji proporcjonalnych do zadania, które wykonuje (Nowak, 2009, s. 218), a także 
konieczność uzasadnienia wniosku.

Dyrektywa 2012/34/UE przewiduje także odwrotny kierunek wymiany informacji, tzn. sytu-
ację, w której to krajowy organ regulacyjny może żądać od Komisji informacji niezbędnych dla 
realizacji przypisanych mu zadań. Cel taki bez wątpienia przypisać należy nowym regulacjom 
zawartym w art. 13 ust. 3a pkt 1 lit. a utk oraz art. 13 ust. 3d utk, na podstawie których Prezes 

17 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1100 z 07.07.2015 r, w sprawie obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich w ramach 
monitorowania rynku kolejowego (Dz. Urz. UE 2015 L 181/1).
18 Zob. art. 15 dyrektywy 2012/34/UE.
19 Por.: wyr. ETS z 19.02.1991 r. w sprawie C-374/89 Komisja v. Belgia, Zb. Orz. 1991, s. 367. W tym przypadku odmowę zrealizowania zobowiązań 
nałożonych przepisami dyrektywy Rady 76/491/EWG z 04.05.1976 roku dotycząca wspólnotowej procedury informacyjnej i konsultacyjnej w sprawie 
cen ropy naftowej i produktów ropopochodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE 1976 L 140/4) w zakresie obowiązku dostarczania informacji dotyczących 
cen ropy naftowej i produktów pochodnych, pomimo wielokrotnych ponagleń ze strony KE i wszczęcia procedury spornej, ETS uznał za naruszenie 
art. 10 TWE (obecnie art. 4 ust 3 TUE).
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UTK w stosownych przypadkach może zwrócić się do Komisji o wszystkie konieczne informacje 
związane z monitorowaniem konkurencji na rynku, w tym na rynku związanym z międzynarodo-
wymi usługami kolejowymi, w tym także o wszystkie informacje konieczne w celu ustalenia czy 
wystąpiło naruszenie przepisów w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej lub pobierania 
opłat związanych z międzynarodową trasą pociągu. Poza uprawnieniami o charakterze informa-
cyjnym, dodany ustawą nowelizującą art. 15a ust. 4 utk, implementując do prawa polskiego art. 57 
ust. 7 dyrektywy 2012/34/UE, wyposażył Prezesa UTK w możliwość występowania do Komisji 
o uczestniczenie w działaniach dotyczących tras pociągów międzynarodowych w celu ułatwie-
nia współpracy właściwych organów regulacyjnych. Jednakże, Komisja, będąc zobowiązana do 
przyjmowania ustaleń koniecznych do monitorowania warunków technicznych i ekonomicznych 
oraz rozwoju rynku unijnego transportu kolejowego, ma obowiązek włączania do swoich prac 
w tym zakresie m.in. przedstawicieli państw członkowskich, w tym przedstawicieli krajowych or-
ganów regulacyjnych, a w stosownych przypadkach także Agencję Kolejową UE (art. 15 ust. 1–2 
dyrektywy 2012/34/UE)20.

III.	Współpraca	Prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego	z	kolejowymi	
organami	regulacyjnymi	państw	członkowskich	Unii	Europejskiej

Przedstawiona powyżej zasada współpracy informacyjnej kolejowych regulatorów krajowych 
z Komisją, jako nie w pełni wystarczająca dla realizacji celów unijnej regulacji sektora kolejowego, 
musi zostać uzupełniona koordynacją wzajemnej współpracy samych organów regulacyjnych, 
przy czym współpraca ta na gruncie dyrektywy 2012/34/UE przybiera także postać współpracy 
informacyjnej rozumianej jako istnienie obowiązków informacyjnych o charakterze horyzontalnym, 
określanych mianem obowiązków wymiany informacji (zob. także: Nowak, 2009, s. 215). Nie mamy 
więc w tym przypadku do czynienia z uprawnieniem do jednostronnego żądania przekazania 
określonych informacji (do czego uprawniona jest Komisja), co oznacza, że korelatem przysługu-
jącego organowi regulacyjnemu z jednego państwa członkowskiego uprawnienia do otrzymania 
określonych informacji od regulatora z innego państwa członkowskiego jest prawo tego drugiego 
do wystąpienia z takim samym wnioskiem. 

Przytoczone powyżej wymogi wynikające z dyrektywy 2012/34/UE nie pozostały oczywiście 
bez wpływu na kształt ustawy nowelizującej. Dodany art. 15a ust. 1 po raz pierwszy wprowadza do 
polskiego prawa kolejowego generalną normę kompetencyjną umożliwiającą szeroko rozumianą 
współpracę informacyjną Prezesa UTK z organami regulacyjnymi pozostałych państw członkow-
skich UE. Zgodnie z tym, w zakresie regulacji transportu kolejowego Prezes UTK współpracuje 
z organami regulacyjnymi z innych państw członkowskich UE, w tym w ramach sieci powołanej na 
podstawie art. 57 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE, w szczególności w zakresie: 1) wymiany informa-
cji o swojej działalności i praktyce podejmowania decyzji, w szczególności w kwestii stosowania 
przepisów unijnego prawa kolejowego; 2) zadań dotyczących monitorowania rynku transportu 
kolejowego oraz rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań; 3) koordynacji procedur podej-
mowanych decyzji; 4) spraw związanych z międzynarodowymi przewozami kolejowymi; 5) opra-
cowania wspólnych zasad i praktyk dotyczących rozstrzyganych spraw; 6) przeglądu decyzji 
i praktyk organizacji zrzeszających zarządców; 7) przekazywania informacji uzyskanych dla celów 
20 Por. także: motyw 80 dyrektywy 2012/34/UE.
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regulacji, kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego. Nadto, Prezes UTK przekazuje 
organom regulacyjnym z pozostałych państw członkowskich informacje, o które wnioskują, z za-
strzeżeniem możliwości wykorzystania ich wyłącznie w celu rozpatrzenia skargi lub prowadzenia 
postępowania w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej lub pobierania opłat związanych 
z międzynarodową trasą pociągu, a także, w przypadku otrzymania skargi lub wszczęcia spra-
wy z urzędu, w przypadku gdy sprawa dotyczy również organu regulacyjnego z innego państwa 
członkowskiego, przekazuje mu odpowiednie informacje w celu podjęcia przez ten organ działań 
dotyczących zainteresowanych stron (art. 15a ust. 2–3 u.t.k.). Z kolei przeniesiony do nowego 
art. 49a ust. 5 utk (wcześniej art. 52 ust. 6 utk) obowiązek niezwłocznego powiadamiania właści-
wych organów o fakcie niespełniania wymagań dotyczących licencjonowania przez przewoźnika 
kolejowego, posiadającego licencję wydaną przez właściwy organ tego państwa, ograniczono 
jedynie do organów z państw członkowskich UE; przed nowelizacją dotyczył on także organów 
z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W ślad za powtarzaną w dyrektywie 2012/34/UE zasadą wymiany informacji pomiędzy kra-
jowymi regulatorami kolejowymi21 nowe regulacje zawarte w art. 13 ust. 3a pkt 1 lit. a utk oraz 
art. 13 ust. 3d utk stanowią, że Prezes UTK w stosownych przypadkach może zwrócić się do 
organów regulacyjnych pozostałych państw członkowskich UE o wszystkie konieczne informacje 
związane z monitorowaniem konkurencji na rynku, w tym na rynku związanym z międzynarodo-
wymi usługami kolejowymi, w tym także o wszystkie informacje konieczne w celu ustalenia czy 
wystąpiło naruszenie przepisów w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej lub pobierania 
opłat związanych z międzynarodową trasą pociągu.

IV.	Współpraca	Prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego	 
z	Agencją	Kolejową	Unii	Europejskiej

Z uwagi na charakter prawny rozporządzenia nr 2006/796 (bezpośrednie jego obowiązywa-
nie w państwach członkowskich, a co za tym idzie brak konieczności implementacji w państwach 
członkowskich) ustawa nowelizująca jedynie w marginalnym stopniu odnosi się do zasad współ-
pracy Prezesa UTK z Agencją Kolejową UE, a większość przyjętych w tym zakresie uregulowań 
ma jedynie charakter zmian organizacyjnych i porządkujących. Niestety ustawodawca nie w pełni 
podołał temu zadaniu i nie wykorzystał należycie okazji, jaką bez wątpienia była znacząca nowe-
lizacja ustawy do uporządkowania regulacji w niej zawartych. I tak po pierwsze, należy zauważyć 
brak zmiany art. 4 pkt 38 utk, który przez pojęcie „Agencja” rozumie Europejską Agencję Kolejową 
ustanowioną rozporządzeniem nr 881/2004. Tymczasem rozporządzenie nr 2006/796 uchyliło 
rozporządzenie nr 881/2004 i przekształciło Europejską Agencję Kolejową w Agencję Kolejową 
UE. Mimo że stosowany bezpośrednio art. 83 rozporządzenia 2006/796 stanowi, że Agencja 
Kolejowa UE zastępuje i jest następcą prawnym Europejskiej Agencji Kolejowej, to nowelizacja 
art. 4 pkt 38 utk winna i tak mieć miejsce. Po drugie, nowe brzmienie art. 17a ust. 7 utk zmieniające 
jedynie miejsce publikacji ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa UTK rocznego raportu 

21 Zob.: motyw 25 oraz art. 57 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE.
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w sprawie bezpieczeństwa22, przekazywanego Agencji Kolejowej UE w terminie do 30 września 
roku następnego po okresie sprawozdawczym także budzi wątpliwości. W miejsce dziennika urzę-
dowego ministra właściwego ds. transportu ustawodawca wprowadza bowiem wymóg publikacji 
wspomnianego raportu w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK. Zmiana ta, choć bez wątpienia 
mająca charakter organizacyjny (porządkujący), wydaje się jednak regulacją wadliwą. Ustawa 
o transporcie kolejowym, a także wprowadzająca omawianą zmianę ustawa nowelizująca nie 
zawierają bowiem jakichkolwiek norm kompetencyjnych będących – chociażby na podobieństwo 
regulacji występujących np. w ustawie – Prawo lotnicze23 – podstawą prawną do wydawania przez 
Prezesa UTK Dziennika Urzędowego.

Transponując do prawa polskiego postanowienia art. 24 ust. 8 dyrektywy 2012/34/UE, usta-
wa nowelizująca (art. 1 pkt 56) nakłada także na Prezesa UTK w nowym art. 49b utk obowiązek 
informowania Agencji Kolejowej UE o każdorazowym fakcie przyznania, cofnięcia, zawieszenia 
lub zmiany licencji kolejowej, co z kolei podyktowane jest koniecznością umożliwienia Agencji 
Kolejowej UE realizacji wynikającego z art. 37 ust. 3 lit. c rozporządzenia 2006/796 obowiązku 
publicznego udostępniania rejestrów licencji kolejowych. Przed nowelizacją odbiorcą tych infor-
macji, w myśl uchylonego art. 52 ust. 5 utk, była Komisja. Na koniec należy jeszcze wspomnieć 
o przeniesieniu z dotychczasowego art. 13 ust. 7b utk do nowego art. 18c ust. 2 utk obowiązku 
Prezesa UTK zgłaszania Agencji Kolejowej UE każdego przypadku wydania, przedłużenia, zmiany 
lub cofnięcia autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia tego zdarzenia (art. 1 pkt 26 ustawy nowelizującej).

V.	Podsumowanie
Najistotniejsze zadanie, jakie prawodawca unijny stawia przed Prezesem UTK, a szerzej 

przed krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich UE, polega na takim zastoso-
waniu prawa – tak krajowego przyjętego w ramach implementacji prawa unijnego, jak i bezpo-
średnio obowiązującego prawa unijnego, aby w najpełniejszym stopniu możliwa była realizacja 
celów unijnej regulacji sektora transportu kolejowego (Gołąb, 2011, s. 172). Prawidłowa realizacja 
tego zamierzenia wymaga z kolei stworzenia mechanizmu koordynacji rozumianej jako tworzenie 
odpowiednich podstaw, form organizacyjnych i procedur dla zapewnienia wzajemnej współpracy 
państw członkowskich, organów regulacyjnych, jak i ich współpracy z organami UE (Mik, 2000, 
s. 670) i mającej finalnie doprowadzić do podejmowania przez poszczególnych regulatorów 
kolejowych działań ukierunkowanych na stopniowe eliminowanie wszelkich barier w tworzeniu 
jednolitego unijnego rynku transportu kolejowego. Zadanie to jawi się jako tym bardziej istotne, 
jeżeli – podejmując próbę oceny unijnego procesu liberalizacji sektora transportu kolejowego 
zapoczątkowanego już w 1991 r. (!)24 – uwzględnimy fakt, że: 1) liberalizacja sektora transportu 
kolejowego jest znacznie opóźniona w stosunku do pozostałych sektorów infrastrukturalnych i w dal-
szym ciągu, przynajmniej częściowo, wywołuje nieuzasadniony opór w państwach członkowskich 
22 Zgodnie z art. 17a ust. 6 utk Prezes UTK sporządza roczny raport w sprawie bezpieczeństwa zawierający informacje o 1) stanie bezpieczeństwa 
kolei z uwzględnieniem realizacji wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), 2) ważnych zmianach w prawodawstwie i uregulowaniach dotyczą-
cych bezpieczeństwa kolei, 3) wydanych certyfikatach bezpieczeństwa i autoryzacjach bezpieczeństwa, 4) określonych certyfikatach dla podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych, oraz wnioski wynikające z nadzoru nad zarządcami 
i przewoźnikami kolejowymi.
23 Art. 23 ust. 1 ustawy z 03.07.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2016, poz. 605 ze zm.) stanowi, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje 
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
24 Zob. dyrektywa 91/440/EWG.
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(zob. Banaszczyk i Król, 2008, s. 55–72)25; 2) w dalszym ciągu poziom aktywności poszczegól-
nych organów regulacyjnych jest bardzo zróżnicowany i zależny m.in. od wielkości kraju, liczby 
rozpatrywanych spraw i doświadczenia, zdolności administracyjnych, stopnia niezależności organu 
regulacyjnego czy poziomu konkurencji na krajowych rynkach kolejowych; 3) zakres obowiąz-
ków powierzonych organom regulacyjnym jest nadal zróżnicowany i podczas gdy w niektórych 
państwach członkowskich obejmuje już szeroki zakres dziedzin i uprawnień w zakresie egzekwo-
wania przepisów, jak przewiduje dyrektywa 2012/34/UE, to w innych jest wciąż ograniczony do 
jedynie wybranych zagadnień. Powyższe argumenty potwierdzają także, że realizacja idei rynku 
wewnętrznego w sektorze transportu kolejowego, w którym istnieją liczne bariery o charakterze 
technicznym oraz regulacyjnym wymaga swoistej centralizacji procesów decyzyjnych, a swoistą 
odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest powołanie na podstawie art. 57 dyrektywy 2012/34/UE 
sieci krajowych organów regulacyjnych z Komisją jako jej członkiem i organizatorem posiadającym 
na razie de facto, ale jeszcze nie de iure, centralne miejsce w systemie unijnej regulacji sektora 
transportu kolejowego. Będący członkiem tej sieci, polski organ regulacyjny – Prezes UTK – na 
podstawie omawianej ustawy nowelizującej, zyskał podstawy prawne do aktywnej współpracy 
z organami regulacyjnymi pozostałych państw członkowskich UE oraz Komisją. Nowelizacja ta, 
jakkolwiek spóźniona, w zakresie przedstawianym w niniejszym opracowaniu w pełni implemen-
tuje do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2012/34/UE w tym zakresie. Należy jednakże 
zauważyć, że ewolucja unijnych rozwiązań prawnych, w świetle których Komisja poprzez swoją 
działalność prawodawczą najpierw wymogła na państwach członkowskich powołanie kolejowych 
organów regulacyjnych, następnie wymusiła ich stosunkowo daleko idące uniezależnienie od po-
zostałych organów państw członkowskich, zmierzając obecnie do coraz większego ich związania 
z administracją unijną, uprawnia do postawiania tezy, że w przyszłości działania ukierunkowane 
na stworzenie jeszcze silniejszego mechanizmu koordynacji/kontroli/nadzoru nad regulatorami 
krajowymi będą prawdopodobnie intensyfikowane. Finalnym zaś skutkiem dalszego uzależniania 
krajowych regulatorów kolejowych i stopniowej ich zamiany w zalążek unijnego aparatu wykonaw-
czego Komisji, może być właśnie powołanie jednego unijnego organu regulacyjnego (European 
Regulatory Authority) odpowiedzialnego za wdrażanie prawa regulacji transportu kolejowego 
w odniesieniu do całego rynku wewnętrznego UE. Oznaczałoby to więc przejście od systemu 
opartego na decentralizacji do swoistej centralizacji i unifikacji wykonywania funkcji regulacyjnych 
oznaczającej ich przeniesienie ze szczebla krajowego na szczebel unijny. Dostrzegając przy tym 
zgłaszane w doktrynie wątpliwości dotyczące tak przebiegającej ewolucji w relacjach Komisja – 
krajowe organy regulacyjne (Kawka, 2008, s. 119–120) należy stwierdzić, że w przypadku sektora 
transportu kolejowego, i występujących tu nad wyraz licznie problemów w procesie liberalizacji, 
wzmocnienie pozycji Komisji, a także prognozowane działania o charakterze centralistycznym 
ocenić należy pozytywnie. 

25 Twierdzenie to zachowuje także prawdziwość w odniesieniu do  Polski. Przedstawiciele doktryny skłaniają się nawet do wniosku, że sama funkcja 
regulacji gospodarczej pojawiła się w Polsce przy znaczącym współudziale prawa wspólnotowego (Skoczny, 2003, s. 121), a zdaniem innych jej zaist-
nienie w polskim porządku prawnym zostało wręcz „wymuszone” przez prawo wspólnotowe (Hoff, 2004, s. 127). Na potwierdzenie tej tezy przytaczane 
są argumenty jakoby wprowadzenie regulacji nie było celem żadnej grupy politycznej, a tym bardziej nie leżało w interesie przedsiębiorstw państwowych, 
które, jak chociażby Polskie Koleje Państwowe, cieszyły się prawnym lub faktycznym monopolem na prowadzenie działalności gospodarczej w danym 
sektorze. Twierdzenie to należy uznać za słuszne, zważywszy także na liczne próby ograniczania, czy wręcz „demontażu” regulacji, przejawiające się 
choćby w osłabieniu niezależności – politycznej i finansowej – części krajowych organów regulacyjnych (Hoff, 2004, s. 128).
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I.	Wstęp
Proces administrowania realizowany jest w wyniku wykonywania przez organy administracji 

publicznej swoich rozlicznych zadań i kompetencji. Skuteczność procesu administrowania po-
wiązana jest z przyjętą przez ustawodawcę ogólnosystemową koncepcją organu administracji. 
Według dominującego dotychczas ujęcia organizacyjno-przedmiotowego, organem administracji 
jest podmiot wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktury aparatu państwowego, wyposa-
żony we własne kompetencje oraz posiadający możność stosowania środków władczych (por. 
Stahl, 2011, s. 62). Dostrzec można, że to tradycyjne podejście traci swą przydatność dla opi-
sywania nowoczesnych sposobów ingerowania w wolny rynek przez podmioty administrujące. 
Aparat administracyjny uległ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat silnym przeobrażeniom, tak 
w wyniku wpływu czynników wewnętrznych, w tym politycznych, jak i za sprawą uwarunkowań 
zewnętrznych. Do tych ostatnich należy zaliczyć postępującą internacjonalizację zadań i kom-
petencji szeregu organów krajowych, polegającą przede wszystkim na włączeniu je w procesy 
administrowania na płaszczyźnie Unii Europejskiej. W ramach zmieniającego się podejścia do 
mechanizmów odpowiedzialnych za realizację polityki państwa występuje widoczne poszerzenie 
spektrum celów, jakie stawia się organom administracji. Obok tradycyjnej odpowiedzialności za 
realizację interesu publicznego, skonkretyzowanego w formie rozlicznych dóbr publicznych, jak 
bezpieczeństwo państwa, obywateli czy ochrona środowiska, organy państwa stają się odpowie-
dzialne za realizację celów ponadnarodowych, jak chociażby urzeczywistnianie unijnych swobód 
czy dążenie do unifikacji technologicznej infrastruktury służącej do świadczenia szeregu usług 
publicznych. Te nowe cele przekładają się na konieczność stopniowego reformowania sfery za-
dań i kompetencji organów administracji. Reformy te są w dużym stopniu ukierunkowane poprzez 
akty prawa unijnego (zob. Szydło, 2013, s. 25). Uwarunkowania te skutkują wprowadzaniem do 
polskiego porządku prawnego szeregu nowych zadań i kompetencji organów administracji, które 
wymagają zainteresowania ze strony nauki prawa administracyjnego.

Złożoność zjawisk i stanów rzeczy, które znajdują się w sferze oddziaływania podmiotów ad-
ministrujących stanowi podstawę do klasyfikowania organów administracji wedle zróżnicowanych 
kryteriów, poczynając od ich charakteru (np. administracja rządowa i samorządowa), poprzez 
obszar działania (administracja centralna i terytorialna), pozycję w ramach struktury aparatu ad-
ministracyjnego (organy niższej i wyższej instancji, organy naczelne), skończywszy na rodzaju 
kompetencji (organ kontrolny, organ regulacyjny, organ nadzoru) (Stahl, 2011, s. 71). To ostatnie 
z wymienionych kryteriów klasyfikacyjnych znajdzie zastosowanie do dalszych rozważań w kon-
tekście tematu artykułu. 

Wspomniany powyżej proces ewolucji sfery zadań i kompetencji organów administracji wi-
doczny jest w szczególności na przykładzie sektora kolejowego. Krajowy centralny organ admi-
nistracji właściwy w sprawach transportu kolejowego został włączony, za sprawą oddziaływania 
szeregu dyrektyw, do unijnej administracji sieciowej ds. kolei1. Ustawodawca unijny postawił 
przed Prezesem UTK zadania w zakresie zapewnienia interoperacyjności sieci kolejowej w Unii 
Europejskiej, czyniąc ten organ podmiotem wykonującym w pewnym stopniu zadania delego-
wane do poziomu krajowego ze szczebla unijnego. Wśród zadań i kompetencji Prezesa Urzędu 

1 Por. Lipowicz, 2009, s. 30; gdzie zamieszczono ciekawe i wciąż aktualne uwagi na temat sposobów porządkowania procesu integracji europejskiej 
poprzez tzw. twardą regulację. 
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Transportu Kolejowego znajduje się m.in. wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploa-
tacji podsystemów strukturalnych zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności 
(dalej: TSI).

Zagadnienie charakteru prawnego tych nowych zadań i kompetencji Prezesa UTK jest warte 
analizy naukowej z kilku względów. 

Po pierwsze zasadnym jest zadanie pytania, jakie przesłanki decydują o przyporządkowaniu 
danych zadań i kompetencji konkretnego organu administracji, jako kompetencji nadzorczych lub 
kontrolnych, a jakie regulacyjnych, co wiąże się z przyporządkowaniem danego podmiotu admi-
nistrującego do grupy klasycznych organów administracji albo do grupy organów regulacyjnych. 
W kontekście tego zagadnienia zweryfikowana zostanie w ramach niniejszego artykułu teza, iż 
wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych zgodnych 
z TSI stanowi wzmocnienie pozycji Prezesa UTK jako krajowego regulatora sektora kolejowego. 

Dowiedzenie słuszności tej tezy powiązane musi być z analizą charakteru prawnego zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego zgodnego z TSI. Analiza ta powinna 
zostać ograniczona do ustalenia czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, instytucja ta stanowi samodziel-
ny instrument regulacyjny, a w jakim zakresie pełni inne, pozaregulacyjne funkcje. Zagadnienie to 
stanowić będzie podstawowy problem prawny poruszony w ramach niniejszego artykułu. Problem 
ten zostanie rozwinięty w szczególności poprzez analizę celów, jakie towarzyszyły wprowadzeniu 
omawianej instytucji do polskiego porządku prawnego. Cele te, niezależnie od wpływu na kierunek 
prac legislacyjnych, już po uchwaleniu omawianej regulacji stanowią dyrektywę oddziałującą na 
politykę regulacyjną Prezesa UTK, która zmierza do stworzenia określonego stanu rynku usług 
kolejowych w Polsce, wpisującego się w koncepcję europejskiej sieci kolejowej.

II.	Prezes	UTK	jako	krajowy	organ	 
ds.	regulacji	transportu	kolejowego

Możliwość zakwalifikowania Prezesa UTK jako organu regulacyjnego budzi wątpliwości 
przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego (Wiktorowska, 2013, s. 136; Kraśniewski, 2016, 
s. 73 i n.), choć niezaprzeczalnie szereg zadań i kompetencji tego organu ma charakter regula-
cyjny, co zostanie omówione szerzej w dalszej części artykułu.

Jedną z przyczyn tych trudności kwalifikacyjnych jest fakt, że sfera zadań i kompetencji 
Prezesa UTK doznała zauważalnej ewolucji wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej, przebie-
gającej w kierunku uczynienia z niego krajowego regulatora sektora kolejowego, wykonującego 
swe zadania i kompetencje w ramach europejskiej sieci administracji. Zmiany te współwystępują z 
zadaniami i kompetencjami przynależnymi do pierwotnej, reglamentacyjnej oraz policyjnej funkcji 
tego organu. Także ustawodawca nie przyczynia się do usunięcia lub chociażby zminimalizowania 
tych wątpliwości, dokonując rozlicznych nowelizacji ustawy TKU na potrzeby implementacji kolej-
nych dyrektyw kolejowych, bez próby ukształtowania treści tego aktu prawnego w zgodzie z instru-
mentarium pojęciowym oraz instytucjonalnym wypracowanym w nauce prawa administracyjnego. 

Ustawa TKU, już na etapie wersji pierwotnej uchwalonej w 2003 roku, definiowała Prezesa 
UTK jako „centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach m.in. regulacji transportu 
kolejowego oraz licencjonowania transportu kolejowego”. Ustawą z dnia 28 stycznia 2012 r.2, która 
2 Dz.U. 2011.230.1372.
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weszła w życie w dniu 28 stycznia 2012 r., dokonano zmiany powołanej jednostki redakcyjnej po-
przez zastąpienie dotychczasowej treści bardziej rozbudowanym opisem odwołującym się do roli 
Prezesa UTK oraz jego pozycji ustrojowej. Otóż, w myśl powołanej ustawy nowelizującej, Prezes 
UTK stał się „centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeń-
stwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 
z zakresu bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego”, właściwym w sprawach określonych 
szczegółowo w dalszej części omawianego przepisu. Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu 
art. 10 ust. 1 TKU po dokonanej zmianie, ustawodawca zdecydował się określić Prezesa UTK 
mianem „krajowego regulatora transportu kolejowego”. Rodzi to pytanie czy rangę regulatora 
Prezes UTK otrzymał w wyniku wejścia w życie omawianej ustawy nowelizującej, czy też przy-
miot ten przysługiwał temu organowi już wcześniej, tyle że nie zostało to wprost zadeklarowane 
w ustawie TKU. Wydaje się, że samo użycie przez ustawodawcę terminu „organ regulacyjny” nie 
stanowi argumentu przeważającego, chociażby z tego względu, iż w ramach znowelizowanego 
przepisu art. 10 ust. 1 TKU termin ten występuje obok zwrotu „krajowa władza bezpieczeństwa”, 
co implikuje wniosek, iż zamiarem ustawodawcy było zespolenie w ramach jednego centralne-
go organu administracji zarówno funkcji reglamentacyjnej i policyjnej, jak i funkcji regulacyjnej3. 
Tym samym Prezes UTK, nawet po wejściu w życie nowelizacji ze stycznia 2012 r. nie stał się, 
przynajmniej na gruncie wykładni literalnej omawianego przepisu, organem czysto regulacyjnym.

W doktrynie prawa administracyjnego wypracowano kilka koncepcji odnoszących się do 
charakterystyki organu regulacyjnego. Podejście wiodące opiera się na analizie metody działania 
danego organu i jego pozycji ustrojowej, w korelacji z charakterem stosunków społecznych, jakimi 
administruje. Zwolennicy tego podejścia wskazują, iż działanie organu regulacyjnego cechuje się 
uznaniowością oraz ukierunkowaniem na władcze oddziaływanie na przedsiębiorców świadczą-
cych usługi użyteczności publicznej, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na 
danym rynku albo zniwelowania skutków istnienia monopolu (Jaroszyński i Wierzbowski, 2011, 
s. 306). Ta metoda oddziaływania na określony sektor gospodarki najczęściej jest skorelowana 
z wyposażeniem danego organu w samodzielność ustrojową4. W kontekście powyższego poglądu, 
wyrażonego przez doktrynę prawa administracyjnego, próba dokonania charakterystyki Prezesa 
UTK jako organu regulacyjnego może zostać podjęta na podstawie analizy prawnej niektórych 
z jego zadań i kompetencji w korelacji z ich celem. 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 TKU w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 
16 listopada 2016 r.5 do zadań Prezesa UTK w zakresie regulacji transportu kolejowego należy 
w szczególności nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców 
wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej oraz nadzór nad sprawiedliwym 
i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej wszystkich 
przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej. Te zadania 
3 Co ciekawe, u podstaw działania unijnych organów regulacyjnych leży, wedle niektórych autorów, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego, a nie stymulowanie rozwoju rynku konkurencyjnego. Por. Lipowicz, 2009, s. 31.
4 Wskazywanie na to kryterium jako cechy charakteryzującej organy regulacyjne jest wątpliwe. Pozycja ustrojowa organu regulacyjnego uzależniona 
jest od uwarunkowań konstytucyjnych danego państwa. W realiach Konstytucji RP organy regulacyjne nie stanowią tzw. czwartej władzy, obok władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Przeciwnie, ich działalność jest podporządkowana w pewnym stopniu władzy wykonawczej. Rozwiązanie 
odmienne funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie agencje regulacyjne usytułowane są poza strukturą administracji federalnej, stanowej 
oraz administracją Prezydenta. Na uwagę zasługuje jednak, iż pozycja prawna Prezesa UTK ulega stopniowemu wzmocnieniu w aspekcie pozycji ustro-
jowej. W wyniku nowelizacji ustawy TKU dokonanej ustawą z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1923) zniesiony został nadzór nad Prezesem 
UTK sprawowany ministra właściwego ds. transportu oraz pozbawiono ministra wpływu na obsadzanie stanowiska Prezesa UTK oraz Wiceprezesów.
5 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1923 z dnia 2016.11.29).
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mają na celu zapewnienie wolnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami kolejowymi i wiążą się 
z nałożeniem na Prezesa UTK obowiązku zbierania i analizowania informacji dotyczących rynku 
przewozów kolejowych, w tym monitorowania stanu konkurencji na rynku przewozów kolejo-
wych w kooperacji z organami regulacyjnymi innych państw członkowskich i Komisją Europejską 
(art. 13 ust. 3a TKU). Powyższe zadania Prezesa UTK, literalnie określane przez ustawodawcę 
jako przynależne do sfery „regulacji sektora kolejowego”, korespondują z charakterystyką dzia-
łania typowych organów regulacyjnych, wskazywaną przez doktrynę prawa administracyjnego. 
W szczególności na pierwszy plan wysuwa się ukierunkowanie tych działań na zapewnienie kon-
kurencji w ramach sektora kolejowego. 

W obrębie przepisu art. 13 TKU, w ust. 3 ustawodawca zamieścił także wykaz zadań Prezesa 
UTK z zakresu „spójności systemu kolei”. Taki sposób pogrupowania zadań i kompetencji Prezesa 
UTK może sugerować, iż ustawodawca postrzega zadania z zakresu spójności systemu kolei od-
rębnie, od zadań z zakresu regulacji sektora kolejowego. W mojej ocenie pogląd taki nie zasługuje 
na aprobatę z poniższych względów. 

Nie sposób pominąć, że spójny technologicznie system kolei stanowi niezbędną płaszczyznę 
do rozwoju konkurencji pomiędzy przewoźnikami z poszczególnych krajów Unii Europejskiej, dzia-
łających na zasadzie traktatowej swobody świadczenia usług albo swobody przedsiębiorczości. 
Transport kolejowy jest nierozłącznie powiązany z infrastrukturą, która cechuje się znaczącym 
zróżnicowaniem technologicznym pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi6. Istnienie 
tych odrębności stanowi naturalną barierę dla rozwoju rynku konkurencyjnych przewozów kole-
jowych w ramach Unii Europejskiej, znacznie silniejszą, niż istnienie innych barier wejścia, jakim 
muszą sprostać przewoźnicy, chcąc zaoferować swoje usługi w innym państwie członkowskim 
Unii. Potrzeba uregulowania tej materii została dostrzeżona na szczeblu prawa pierwotnego Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 171 ust. 1 tirret drugie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(dalej: TFUE) Unia podejmuje środki niezbędne do zapewnienia współdziałania między sieciami 
kolejowymi, w szczególności w dziedzinie normalizacji technicznej. Stopniowe znoszenie od-
rębności technologicznych pomiędzy infrastrukturą kolejową istniejącą w poszczególnych pań-
stwach, w szczególności w zakresie rozstawu torów, szerokości skrajni czy istniejących systemów 
zasilania, ma umożliwić swobodny przejazd składów w ramach przewozów międzynarodowych, 
jak również zapewnić przewoźnikom zagranicznym możliwość konkurowania z przewoźnikami 
lokalnymi w ramach rynku przewozów krajowych. Ten długofalowy proces obejmuje nieustanne 
monitorowanie przez Prezesa UTK przygotowywanych i realizowanych inwestycji w infrastruk-
turę kolejową w kontekście spełniania przez nie wymogów określonych w odpowiednich TSI. 
Zwieńczeniem tych działań jest przede wszystkim wydawanie przez Prezesa UTK zezwoleń na 
dopuszczenie do eksploatacji poszczególnych podsystemów zgodnych z TSI, na zasadach prze-
widzianych w ustawie TKU. 

Nadzorowanie inwestycji w sieć kolejową jest na gruncie ustawy TKU skorelowane z nadzo-
rem nad procesem odnawiania taboru kolejowego, realizowanym poprzez modernizację pojaz-
dów istniejących oraz budowę i wprowadzanie do użytkowania pojazdów nowych. Także i w tym 

6 Na istnienie tych rozbieżności zwraca uwagę ustawodawca unijny w pkt 9 dyrektywy 2016/797 cyt. „Istnieją poważne rozbieżności pomiędzy krajo-
wymi przepisami, przepisami wewnętrznymi i specyfikacjami technicznymi mającymi zastosowanie do systemów, podsystemów i składników kolei, gdyż 
uwzględniają one techniki specyficzne dla przemysłu krajowego oraz określają konkretne wymiary i rozwiązania, jak też cechy specjalne. Sytuacja ta 
może uniemożliwiać bezproblemowy przejazd pociągów na terytorium całej Unii”.
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obszarze Prezes UTK posiada konkretne zadania, do których należy wydawanie dopuszczeń 
względem poszczególnych pojazdów kolejowych nowych lub zmodernizowanych w formie ze-
zwoleń administracyjnych. Ta forma prawna działania Prezesa UTK zostanie omówiona w sposób 
bardziej szczegółowy w dalszej części artykułu. 

Mając na uwadze powyższe, liczne zadania Prezesa UTK w zakresie „spójności systemu ko-
lei” jawią się jako specyficzna grupa zadań przynależących do sfery regulacji sektora kolejowego. 
Tym samym poszczególne formy, w jakich Prezes UTK oddziałuje na proces standaryzacji w ob-
rębie infrastruktury oraz pojazdów kolejowych, stanowią przejaw realizacji celów regulacyjnych 
przyjętych przez Prezesa UTK. Cele te są w znacznym stopniu ukierunkowane przez sektorowe 
ustawodawstwo unijne oraz skorelowaną z nim politykę Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju 
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Administracja sieciowa (unijno-krajowa) dawno 
już przełamała zasadę odrębności instytucjonalnej na rzecz wzajemnej kooperacji (por. Lipowicz, 
2009, s. 33). W wyniku tego zadań i kompetencji Prezesa UTK, podobnie jak innych centralnych 
organów krajowych wprzężonych w działanie administracji unijnej, nie można rozważać wyłącznie 
na płaszczyźnie pozycji ustrojowej wynikającej z krajowych uregulowań, w tym Konstytucji RP 
oraz ustawy TKU. Przeciwnie, obserwacja stale poszerzającego się katalogu zadań i kompetencji 
Prezesa UTK w wyniku implementacji poszczególnych dyrektyw kolejowych nakazuje traktowanie 
tego organu jako części europejskiej sieciowej administracji regulacyjnej7. 

Wykonywanie przez Prezesa UTK zadań i kompetencji w dziedzinie spójności systemu kolei, 
obok realizacji celów regulacyjnych, niewątpliwie przekłada się także na poprawę bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych. Unormowania zawarte w części TSI, w szczególności w odniesieniu do 
podsystemu sterowanie, mają duże znaczenie dla minimalizacji zagrożenia występowania katastrof 
kolejowych, głównie za sprawą wprowadzania elektronicznych systemów monitorowania ruchu 
pojazdów, wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz automatycznych instrumentów prze-
ciwdziałania skierowaniu pojazdów na kurs kolizyjny8. Wydaje się, że osiągnięcie skutku w postaci 
poprawy bezpieczeństwa na kolei, jest pozytywną i oczywiście bardzo pożądaną konsekwencją 
realizacji omawianych zadań Prezesa UTK. Nie stanowi jednak dyrektywy nadrzędnej tych dzia-
łań, która nakazywałaby kwalifikowanie ich jako przejawu realizacji policyjnej funkcji państwa. 
Bezpieczeństwo na kolei nie stanowi dyrektywy nadrzędnej prawodawstwa na szczeblu unijnym, 
co przekłada się na uzasadnienie zmian legislacyjnych na poziomie krajowym (por. Królikowska-
Olczak, 2016, s. 23). W konsekwencji powyższego zasadniczym celem nałożenia na Prezesa 
UTK zadań w zakresie interoperacyjności sieci kolejowej jest dążenie do zapewnienia konkurencji 
pomiędzy przewoźnikami z poszczególnych państw członkowskich. W następstwie wprowadze-
nia konkurencji w sektorze przewozów kolejowych dojdzie w przyszłości do poruszania się po 
sieci kolejowej składów kierowanych przez załogi wielonarodowe. Z tego względu komunikacja 
werbalna z dyspozytorami ruchu musi zostać uzupełniona o komunikację zautomatyzowaną, 

7 Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, oparte o zharmonizowane normy technologiczne, stanowi przykład 
delegowania na poziom krajowy zadań, które służą stworzeniu jednolitego europejskiego rynku kolejowego oraz zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej.
8 Akty prawa wspólnotowego wchodzące w zakres tzw. drugiego pakietu kolejowego (dyrektywy 2004/49/WE, 2004/51/WE oraz rozporządzenie (WE) 
88/2004) mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pociągów po europejskiej sieci kolejowej. Skutkiem wejścia w życie tych regu-
lacji jest wprowadzenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), w skład którego wchodzi system GSM-R (Global System for 
Mobile Communication – Railway) oraz ETCS (European Train Control System). Te systemy stanowią istotny element likwidacji barier technologicznych 
istniejących pomiędzy poszczególnymi sieciami krajowymi. 
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opartą o ustandaryzowaną aparaturę zamontowaną w lokomotywie, współpracującą w sposób 
niezakłócony z lokalną infrastrukturą.

Podsumowując, znaczna część zadań i kompetencji Prezesa UTK, przewidzianych w ustawie 
TKU, jest nakierowana na zapewnienie warunków rozwoju wolnej konkurencji pomiędzy prze-
woźnikami z poszczególnych państw członkowskich (por. Stasikowski, 2013, s. 230)9. Na działa-
niach tych w szerszym horyzoncie czasowym skorzystają pasażerowie, którzy uzyskają usługę 
o lepszej jakości, niższej cenie oraz wyższym poziomie bezpieczeństwa. Beneficjentami realizacji 
omawianych celów regulacyjnych są także producenci poszczególnych podsystemów, którzy już 
obecnie uzyskali dostęp do rynków zbytu w całej Unii Europejskiej, a po wdrożeniu pełnej inte-
roperacyjności w ramach europejskiej sieci kolejowej, nie będą konfrontowani z koniecznością 
kosztownego dostosowywania swojej technologii do wymogów lokalnej infrastruktury. Wdrażanie 
przez Prezesa UTK poszczególnych instrumentów oddziaływania na rynek przewozów kolejowych 
skutkuje stopniowymi przeobrażeniami technologicznymi oraz otwiera drogę dla oferowania usług 
przewozu towarów i osób bez względu na państwo pochodzenia przewoźnika oraz miejsce uzy-
skania homologacji przez wykorzystywany przez niego tabor. Powyższa charakterystyka zadań 
Prezesa UTK dokonana została przez pryzmat spajającego je celu nadrzędnego. Należy zadać 
w tym miejscu pytanie, czy dokonany w ten sposób opis pozycji prawnej Prezesa UTK, jako 
krajowego regulatora sektora kolejowego, jest pełny, oczywiście z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z formy artykułu. Na wstępie wskazano, że pośród cech wyróżniających organy 
regulacyjne na tle pozostałych, tradycyjnych organów administracji, występuje znaczny poziom 
uznaniowości, osadzenie w ramach sektora użyteczności publicznej oraz ukierunkowanie zadań 
i kompetencji na zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w ramach danego sektora.

W mojej ocenie podejście to wymaga uzupełnienia o dodatkową cechę, którą zaobserwować 
można wyłącznie w przypadku działania organów regulacyjnych. Tym elementem wyróżniającym 
jest sprawowanie przez organ regulacyjny specyficznego nadzoru nad danym sektorem gospodarki. 
Środki prawne podejmowane przez organy regulacyjne względem poszczególnych uczestników 
rynku, w tym przewoźników kolejowych, producentów czy właścicieli i dysponentów infrastruktu-
ry, są pochodną tak swoiście pojmowanego nadzoru. W przypadku niektórych z nich korelacja ta 
jest tak ścisła, że należy je postrzegać nie tyle jako konsekwencję, ile jako instrumenty nadzoru.

III.	Nadzór	regulacyjny	Prezesa	UTK.	 
Geneza,	cel	i	charakter	prawny

Wykonywanie przez organy administracji publicznej nadzoru nad wybranymi stosunkami 
gospodarczymi jest efektem wykonywania przez państwo swoich funkcji. Korelacja z konkretną 
funkcją państwa decyduje o charakterze prawnym nadzoru wykonywanego przez organy admi-
nistracji względem wybranego kręgu podmiotów objętych jego zakresem działania. Dla porządku 
warto przypomnieć, iż spośród funkcji państwa w gospodarce, jakie wymienia się w literaturze 
przedmiotu, podstawowe znaczenie ma funkcja reglamentacyjna oraz funkcja regulacyjna. Tych 
dwóch funkcji państwa nie należy utożsamiać, gdyż zasadniczo inne są cele reglamentacji 

9 Autor wskazuje, iż celem regulacji jest realizacja dobra wspólnego poprzez zapewnienie ciągłości i powszechności świadczenia usługi publicznej, 
o odpowiedniej jakości, przez podmioty prywatne wykonujące sprywatyzowane zadania publiczne. Autor dostrzega, że realizacja dobra wspólnego na-
stępuje przy wykorzystaniu wolnej konkurencji, ale wydaje się, że nie traktuje rynku konkurencyjnego jako celu zasadniczego celu wykonywania przez 
państwo funkcji regulacyjnej, a raczej jako środek służący do dostarczenia społeczeństwu usługi publicznej.
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gospodarczej, a inne regulacji. Wprawdzie obydwie te sfery aktywności państwa i jego organów 
skutkują w pewnym stopniu ograniczeniem wolności gospodarczej podmiotów administrowanych, 
jednakże konsekwencje tych działań są zróżnicowane. Reglamentacja dąży do ochrony interesu 
publicznego przed zagrożeniami ze strony działalności szerokiego kręgu podmiotów i skutkuje 
przyznawaniem przywilejów na rzecz nielicznych, implikując ograniczenie wolnej konkurencji. 
Typowym instrumentem reglamentacji gospodarczej jest istnienie obowiązku uzyskania konce-
sji, licencji lub zezwolenia w celu prowadzenia danej działalności. W zasadzie zatem skutkiem 
reglamentacji jest ograniczanie, a czasem wręcz eliminacja zjawiska wolnej konkurencji. Nadzór 
reglamentacyjny, określany czasem w literaturze przedmiotu nadzorem materialnym, zmierza 
do weryfikacji czy działalność danego podmiotu, dopuszczonego do aktywności w sferze objętej 
reglamentacją państwową, jest zgodna z przepisami prawa, interesem publicznym, w tym bezpie-
czeństwem państwa oraz z treścią samej decyzji administracyjnej, która umożliwia prowadzenie 
tej działalności.

Tymczasem regulacja, co wskazano powyżej, ma na celu stymulację mechanizmów konku-
rencyjnych10, a zatem w założeniu występuje tam, gdzie mamy do czynienia z rynkiem konkuren-
cyjnym albo też z rynkiem, który w wyniku przyjęcia określonej decyzji regulacyjnej, ma dopiero 
stać się konkurencyjny. O ile zatem skutkiem reglamentacji jest ograniczanie wolnej konkurencji, 
o tyle cel regulacji jest zasadniczo odwrotny11. 

Zgodnie z tym, co powiedziano nieco wcześniej, regulacja wyróżnia się także na tle regla-
mentacji ze względu na sposób działania organów administracji, realizujących obydwie te funk-
cje. Działania organów regulacyjnych cechują się sekwencyjnością oraz uznaniowością. Uznanie 
regulacyjne charakteryzuje się ukierunkowaniem na osiąganie celów wyznaczonych w polityce 
gospodarczej państwa. Działania organów regulacyjnych zasadniczo zmierzają do ukształtowania 
decyzji gospodarczych podmiotu regulowanego, w oparciu o uprzednią analizę rynku dokonaną 
przez regulatora (Hoff, 2007, s. 17). Kierunek działań organu regulacyjnego jest zatem wyzna-
czony przez przyjęty przez regulatora, antycypowany kształt danego rynku. Tymczasem admini-
strowanie gospodarcze sprawowane poprzez nadzór materialny nastawione jest na korygowanie 
tych przypadków, gdy działalność przedsiębiorcy wykazuje odstępstwa od stanu wymaganego 
przez przepisy prawa. Powyższa charakterystyka wskazuje na zasadnicze odrębności nadzoru 
sprawowanego przez organy regulacyjne w stosunku do typowego nadzoru materialnego. 

W dalszych rozważaniach będę przyjmował, iż nadzór regulacyjny wykonywany jest przez 
regulatora na dwóch płaszczyznach – w relacji organ i konkretny przedsiębiorca oraz w relacji 
organ i dany sektor. W tym pierwszym aspekcie nadzór polega na wieloaspektowej weryfikacji 
działalności danego podmiotu pod kątem jej zgodności z przyjętą przez regulatora docelową wizją 
rynku i jego uczestników. Pośród kwestii, które znajdują się w obszarze zainteresowania regula-
tora, jest nie tylko spełnianie przez dany podmiot wymogów formalnych uczestnictwa w danym 

10 Nawet jednak w przypadku regulacji na rzecz konkurencji organ regulacyjny posiada kompetencje do stymulowania inwestycji ze strony przedsię-
biorstw publicznych (np. budowa i modernizacja połączeń sieciowych), w wyniku czego regulacja wywołuje podobne skutki, jak ograniczenie reglamen-
tacyjne. Wprowadza bowiem ograniczenia natury technologicznej i ekonomicznej, które warunkują możliwość podejmowania i prowadzenia działalności 
na rynku regulowanym (por. Hoff, 2007, s. 44). 
11 Niemniej jednak niektóre cele reglamentacji i regulacji są zbieżne, co widać wyraźnie na przykładzie regulacji prospołecznej (np. interwencja re-
gulatora występuje w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi o dużym znaczeniu dla społeczeństwa) czy też reglamentacji mającej na ochronę 
porządku publicznego (reglamentacja działalności w sferze ochrony osób i mienia w celu zapewnienia wysokiego poziomu usługi). Pomijając jednak te 
podobieństwa, regulacja i reglamentacja wykazują daleko idące odrębności, które uzasadniają odrębne postrzeganie nadzoru reglamentacyjnego oraz 
nadzoru regulacyjnego. 
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sektorze (np. posiadanie zezwolenia lub licencji określonego typu, przyjęcie określonych procedur 
w zakresie bezpieczeństwa czy obsługi pasażera), lecz także kwestia dysponowania określonym 
potencjałem technicznym oraz kadrowym, powiązanym z przyjętym celem regulacyjnym. Środkami 
służącymi do osiągania tych celów są w szeregu przypadków instrumenty wykorzystywane tak-
że w tradycyjnie pojmowanej reglamentacji, w tym indywidualne akty administracyjne niezbędne 
do prowadzenia działalności danego typu. W tym jednak przypadku rola ich jest odmienna, gdyż 
zauważalne jest ich powiązanie z zagadnieniem konkurencji. Powiązanie to objawia się w tym, 
że istnienie tych wymogów kształtuje konkurencję cenową oraz jakościową pomiędzy zainte-
resowanymi podmiotami (por. Tłoczyński, 2016, s. 252). Poprzez wprowadzanie regulacyjnych 
barier wejścia na dany rynek, polegających w szczególności na istnieniu określonych wymogów 
kapitałowych, organizacyjnych czy technologicznych po stronie przedsiębiorcy, eliminowane są 
podmioty słabe ekonomicznie, których działalność nie dawałaby odpowiedniej gwarancji jakości 
świadczonej usługi, hamowałaby postęp technologiczny oraz mogłaby w skrajnych przypadkach 
godzić w bezpieczeństwo odbiorców usługi.

Druga z płaszczyzn, na których wykonywany jest nadzór regulacyjny, występuje w relacji 
organ i ogół uczestników danego rynku. Regulator prowadzi nieustanne działania zmierzające 
do urzeczywistnienia w ramach danego sektora odpowiedniego stanu konkurencji, przy czym 
działanie to ma charakter etapowy. W tym celu organ regulacyjny monitoruje sytuację bieżącą, 
w szczególności pod kątem występowania niedozwolonych działań ze strony uczestników rynku, 
których skutkiem lub celem byłoby stworzenie niepożądanych przez regulatora barier wejścia, 
ograniczających w sposób nieuprawniony dostęp nowym podmiotom (zob. Jarecki, 2014, s. 61 i n.). 
Nadzór ten sprawowany jest poprzez analizę czynników ekonomicznych, normatywnych i techno-
logicznych oraz skutkuje podejmowaniem środków zmierzających do oddziaływania na te czynniki 
albo reagowania na ich występowanie.

Powyższe uwagi wskazują, iż w przypadku nadzoru regulacyjnego nie mamy do czynienia 
z klasycznym administrowaniem, jak ma to miejsce w sytuacji organów, które reglamentują dzia-
łalność w danym sektorze (por. Wiktorowska, 2013, s. 138). Odnosząc tę analizę do nadzoru 
wykonywanego przez Prezesa UTK należy wskazać, iż jest on ukierunkowany przez unijne prze-
pisy kolejowe, w tym w szczególności dyrektywę 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej. Celem tych regulacji jest stopniowe wprowadzanie interoperacyjności 
kolei w całej Unii Europejskiej na płaszczyźnie technologicznej (tj. znormalizowane inwestycje 
w zakresie budowy infrastruktury nowej oraz modernizacji istniejącej) oraz prawnej (m.in. poprzez 
harmonizację procedury udzielania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu 
i stopniowe urzeczywistnienie koncepcji ważnego w całej Unii zezwolenia). Zwieńczeniem tego 
wieloetapowego procesu ma być utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz 
rynku wewnętrznego usług kolejowych. Ukierunkowanie działalności Prezesa UTK na osiągnięcie 
powyższych celów widoczne jest zarówno w odniesieniu do jego zadań i kompetencji w relacji 
do całego sektora kolejowego12, jak i w odniesieniu do kompetencji Prezesa względem zindywi-
dualizowanych uczestników rynku oraz posiadanego przez nich taboru. W odniesieniu do tych 
zindywidualizowanych przejawów wykonywania nadzoru regulacyjnego przez Prezesa UTK, 

12 M.in. nadawanie i zmiana europejskich numerów pojazdom kolejowym (EVN), współpraca z Komisją Europejską w zakresie przyznawania odstępstw 
od poszczególnych TSI, nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym dostępem do infrastruktury kolejowej oraz usługowej (art. 13 ust. 1 oraz 2 TKU).
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należy zwrócić uwagę na kompetencje do wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdów kolejowych zgodnych z TSI. Modernizacja taboru kolejowego, skutkująca osiągnięciem 
technicznej zgodności pojazdów z TSI, jest zwieńczana udzieleniem przez Prezesa UTK zezwo-
lenia ważnego w całej Unii. Ta instytucja prawna zostanie poddana dalszej analizie, zgodnie 
z założeniami przedstawionymi na wstępie artykułu.

IV.	Zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	pojazdu	kolejowego	
zgodnego	z	TSI	jako	instrument	realizacji	zadań	Prezesa	UTK	

w	zakresie	regulacji	transportu	kolejowego
Certyfikacja taboru kolejowego nie jest rozwiązaniem nowym, gdyż już w wersji pierwotnej 

ustawy TKU istniał wymóg uzyskiwania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu 
kolejowego. Wymóg ten wprowadzony został do prawodawstwa kolejowego już w ustawie z dnia 
27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym13. Przed tą datą bezpieczeństwo użytkowania po-
jazdów kolejowych podlegało wewnętrznym regulacjom Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie 
Koleje Państwowe. W okresie pierwszych kilku lat od wprowadzenia do porządku prawnego 
wymogu certyfikacji pojazdów w drodze decyzji administracyjnej, instytucja ta służyła wyłącznie 
zapewnieniu bezpieczeństwa na kolei. Stopniowa implementacja kolejnych pakietów kolejowych 
poskutkowała implementowaniem do ustawy TKU instytucji prawnych służących zapewnieniu 
interoperacyjności europejskiej sieci kolejowej. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji po-
jazdu kolejowego zgodnego z TSI stanowi środek prawny oddziaływania ze strony Prezesa UTK 
na poszczególnych uczestników rynku, w tym przewoźników kolejowych i producentów taboru. 
Charakter prawny tego aktu administracyjnego wykazuje cechy administracyjnego aktu kwalifi-
kującego (szerzej zob. Chudziński, 2015, s. 41 i n.).

W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, w myśl którego uprawnienie Prezesa UTK do 
wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego nie stanowi przykładu 
uprawnienia regulacyjnego. Zwolennicy tego poglądu dostrzegają fakt, że zezwolenie to może 
mieć wpływ na cyt. „[…] dopuszczalność i warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwa w dziedzinie transportu kolejowego” (Wiktorowska, 2013, s. 143), ale kwalifikują 
je jako środek prawny do realizacji zadań Prezesa UTK z zakresu bezpieczeństwa kolei i nadzoru 
technicznego nad pojazdami kolejowymi. Są to zatem, zdaniem zwolenników tej koncepcji, za-
dania z zakresu policji administracyjnej, a nie regulacji. W innych opracowaniach spotkać można 
pogląd, że instytucja certyfikacji sprzętu wykorzystywanego przez przedsiębiorców działających 
na rynku regulowanym (co obejmuje m.in. wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego) przynależy do sfery regulacji danego sektora, gdyż skutkuje podnoszeniem 
jakości usług publicznych (Stasikowski, 2013, s. 232). 

W świetle uwag poczynionych do tej pory w odniesieniu do charakteru prawnego zadań 
i kompetencji Prezesa UTK w zakresie interoperacyjności, uzasadnione jest dokonanie analizy 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI pod kątem roli, 
jaką odgrywa ono w procesie tworzenia jednolitego rynku kolejowego w Unii Europejskiej.

Zgodnie z dyrektywą 2016/797, wolą ustawodawcy unijnego jest wdrożenie koncepcji „ważne-
go w całej Unii zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu” (pkt 49 Preambuły do dyrektywy 
13 Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm. 
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2016/797). Model omawianego zezwolenia, implementowany do polskiego porządku prawnego 
w ramach przepisów TKU, jest zgodny ze wskazanym powyżej celem regulacji unijnej. 

Włączenie pojazdu kolejowego do ruchu następuje w wyniku jego rejestracji w odpowiednim 
rejestrze, dokonywanej przez Prezesa UTK na wniosek uprawnionego podmiotu14. Warunkiem 
rejestracji jest, stosownie do przepisu art. 23a ust. 1a lit. b TKU, posiadanie przez dany pojazd 
kolejowy zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem. Utrata waż-
ności zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji skutkuje zawieszeniem rejestracji. Procedura 
dopuszczania pojazdów kolejowych do użytkowania, która póki co realizowana jest na szczeblu 
krajowym, implikuje zarejestrowanie pojazdu w bazie unijnej European Centralised Virtual Vehicle 
Register (ECVVR). Stworzenie wspólnej, europejskiej bazy pojazdów kolejowych stanowi istotny 
krok w celu przygotowania sieci kolejowej do zarządzania ruchem składów kolejowych pomiędzy 
granicami, bez konieczności zmiany załogi i lokomotywy.

Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego następuje w drodze decyzji admini-
stracyjnej, w wyniku uprzedniego przeprowadzenia weryfikacji jego zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności poszczególnych podsystemów, zawartymi we 
właściwych Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI). Zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji wydawane jest przez Prezesa UTK na podstawie m.in. deklaracji weryfikacji WE 
podsystemu wydanych dla wszystkich podsystemów strukturalnych pojazdu kolejowego (art. 23b 
ust. 3 w zw. z art. 23e ust. 1 TKU). Deklaracje weryfikacji WE podsystemu wystawiane są na pod-
stawie certyfikatów weryfikacji WE, stanowiących grupę obligatoryjnych załączników do wniosku 
o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego (w tym pojaz-
du kolejowego, stanowiącego element podsystemu Tabor w rozumieniu dyrektywy 2016/79715). 
Wydanie certyfikatów weryfikacji WE podsystemów następuje w rezultacie przeprowadzonych 
badań i weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną (art. 25cb ust. 7 TKU). Procedura ta, określana 
w przepisach TKU jako „weryfikacja WE podsystemu”, obejmuje ogół czynności podejmowanych 
na zlecenie m.in. producenta pojazdu kolejowego, mających na celu wykazanie, że podsystem 
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, spełnia 
wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych 
i może zostać dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei (art. 4 ust. 33b TKU). Zwieńczeniem 
tej procedury jest wystawienie certyfikatu weryfikacji WE. Kolejny etap na drodze do uzyskania 
dopuszczenia pojazdu do eksploatacji to wystawienie deklaracji przez producenta. Na podstawie 
uzyskanych certyfikatów weryfikacji zgodności WE poszczególnych podsystemów dochodzi do 
wystawienia przez producenta podsystemu deklaracji weryfikacji WE dla poszczególnych pod-
systemów zamontowanych w pojeździe kolejowym oraz dla samego pojazdu (kwalifikowanego 
jako elementu podsystemu Tabor oraz jednocześnie jako tzw. podsystem ruchomy w rozumieniu 
dyrektywy 2016/797). Deklaracja zawiera oświadczenie producenta, składane na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że dany podsystem został poddany stosownym procedurom weryfikacji i że 
spełnia wymogi odpowiednich unijnych przepisów16.

14 Rejestracja następuje zasadniczo w Europejskim Rejestrze Pojazdów Kolejowych (EVR) oraz, w niektórych przypadkach, w krajowym Rejestrze 
Pojazdów Kolejowych (NVR).
15 Dyrektywa 2016/797 posługuje się w tym kontekście terminem „podsystem ruchomy”.
16 Por. art. 15 ust. 2 dyrektywy 2016/797.
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Prześledzenie regulacji ustawy TKU w odniesieniu do trybu wydawania przez Prezesa UTK 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego pozwala przyjąć, iż decyzja ta 
zapada w wyniku wielostopniowej weryfikacji poszczególnych elementów technicznych zamon-
towanych w pojeździe kolejowym, jak również w konsekwencji weryfikacji pojazdu jako całości, 
już po jego zmontowaniu przez producenta. Punktem stycznym tego zespołu procedur weryfika-
cyjnych są Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności. Przedmiot regulacji poszczególnych TSI 
jest mocno zróżnicowany, stosownie do regulacji dyrektywy 797/2016. W ramach TSI występują 
bowiem wymogi dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych (tzw. TSI PRM), niwelacji 
nadmiernego hałasu (tzw. TSI NOI) obok unormowań, takich jak sterowanie (tzw. TSI CCS) czy 
bezpieczeństwo w tunelach (tzw. TSI SRT). Nie wchodząc w szczegółowe unormowania TSI, trzeba 
stwierdzić, iż rolą tych regulacji jest stworzenie warunków dla konkurencyjnego rynku przewozów 
kolejowych w ramach jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a także zapewnienie bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego, choć jest to cel osiągany niejako w sposób wtórny, o czym była mowa 
nieco wcześniej17. Stosowanie TSI przez Prezesa UTK następuje w ramach wykonywania przez 
Prezesa zadań i kompetencji z zakresu regulacji sektora kolejowego. Działania te podporządko-
wane są bowiem stopniowemu znoszeniu niezgodności technicznych pomiędzy poszczególnymi 
sieciami państw członkowskich. Etapowość tego procesu jest usankcjonowana w europejskich 
przepisach kolejowych, w szczególności w ramach dyrektywy 2016/797. Ustawodawca unijny 
przewiduje wymóg zapewnienia interoperacyjności w stosunku do pojazdów wprowadzanych 
do obrotu (art. 8 ust. 1 dyrektywy), pozostawiając możliwość dalszego wykorzystywania starego 
taboru kolejowego18.

V.	Podsumowanie
Interoperacyjność kolei jest konsekwencją standaryzacji technologicznej oraz ujednolicenia 

procedur administracyjnoprawnych, odpowiadających między innymi za dopuszczanie do eks-
ploatacji poszczególnych składników infrastruktury kolejowej. Obecnie można mówić o stworze-
niu na szczeblu unijnym oraz krajowym odpowiedniego otoczenia prawnego dla stopniowego 
wdrażania procesu normalizacji w sektorze kolejowym. Natomiast rzeczywistość jeszcze przez 
długi czas będzie odbiegać od paneuropejskich założeń, głównie za sprawą czynników ekono-
micznych, które stanowią barierę dla postępu technologicznego. Inwestycje w sieć kolejową oraz 
tabor, nakierowane na dostosowanie ich do TSI, są bardzo kosztochłonne, ich amortyzacja trwać 
będzie kilkadziesiąt lat i w wyniku tego będą realizowane przez dziesięciolecia19. Wobec braku 
wystarczającej stymulacji ze strony rynku, przede wszystkim w obliczu niskiej rentowności kapitału 
inwestowanego w tabor, przewoźnicy kolejowi nie są skłonni do zaangażowania swoich środków 
w modernizację posiadanego taboru. Postawa ta jest zrozumiała tym bardziej, że inwestycje ta-
kie mają następować w imię tworzenia konkurencyjnego rynku kolejowego w Unii, co przełoży 
17 Co ciekawe, ustawodawca unijny dostrzega ryzyko wystąpienia odwrotnych skutków wdrażania normalizacji technologicznej, tj. obniżenia poziomu 
bezpieczeństwa na kolei w konsekwencji wprowadzania zmian do krajowych rozwiązań technologicznych, które dotychczas służyły do zapewniania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podróżujących (por. pkt 8 Preambuły do dyrektywy 2016/797. Podany przykład ilustruje pogląd wyrażony 
w niniejszym artykule, że wdrażanie interoperacyjności sieci kolejowej jest zadaniem regulacyjnym Prezesa UTK, które jedynie dodatkowo w większości 
przypadków wpływa dodatnio na poziom bezpieczeństwa na kolei.
18 Zgodnie z art. 54 ust. 2 dyrektywy 2016/797 dotychczasowe zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, w szczególności zezwolenia wydane na 
mocy umów międzynarodowych, w tym przepisów o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych i bagażowych w ruchu międzynarodowym zachowują 
swoją ważność zgodnie z warunkami, na jakich je wydano.
19 Dość wskazać, że obecnie w Polsce oddana jest do użytkowania zaledwie jedna linia kolejowa, która jest w pełni zgodna z TSI, a co za tym idzie tylko 
w ramach tej infrastruktury możliwe jest wykorzystywanie technologii zamontowanej w pojazdach dopuszczonych do użytkowania jako zgodnych z TSI. 
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się na zwiększenie niepewności po stronie przewoźników i najprawdopodobniej wyeliminuje lub 
zmarginalizuje pewną ich liczbę. Ustawodawstwo unijne poświęcone interoperacyjności kolei, 
oraz implementujące je prawodawstwa poszczególnych państw członkowskich, mają na celu 
przełamanie tej swoistej siły odśrodkowej. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów 
kolejowych zgodnych z TSI, które ma stanowić formalnoprawną podstawę dla swobodnego kurso-
wania pociągów w ruchu transgranicznym, stanowi w pierwszym rzędzie instrument regulacyjny, 
a nie środek do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na kolei. Obowiązek uzy-
skiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego jako zgodnego z TSI 
dotyczy wszystkich nowych i modernizowanych pojazdów. W ten sposób stopniowo realizowane 
są cele regulacyjne przyjęte przez poszczególnych regulatorów krajowych, w tym Prezesa UTK. 
Dowodzi to regulacyjnego charakteru tego instrumentu prawnego. Natomiast kwestia bezpie-
czeństwa poszczególnych składów poruszających się po obecnej infrastrukturze torowej jest 
w wystarczającym stopniu realizowana na podstawie zezwoleń krajowych udzielonych pojazdom 
niezgodnym z TSI, skorelowanych z analizą bezpieczeństwa dokonywaną obligatoryjnie przez 
przewoźnika oraz świadectwem sprawności technicznej pojazdu20. W realiach sieci krajowej, 
z której korzystają polscy przewoźnicy, uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu zgodnego z TSI nie przekłada się póki co na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 
Pojazd kolejowy dopuszczony do eksploatacji jako w pełni zgodny z TSI, który porusza się po 
sieci niezgodnej z TSI, a taka jest w znakomitej większości krajowa infrastruktura sieciowa, nie 
wykorzystuje bowiem zaawansowanej technologii, jaką w nim zamontowano. Certyfikacja taboru 
kolejowego na poziomie krajowym, połączona z normalizacją procedur utrzymania taboru oraz 
kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za ruch pociągów, zapewniają wysoki poziom bezpie-
czeństwa w przypadku krajowego ruchu pociągów. Docelowo, gdy w ramach europejskiej sieci 
kolejowej poruszać się będą wyłącznie pojazdy zgodne z TSI, wykorzystujące nowoczesne roz-
wiązania technologiczne zamontowane w ramach infrastruktury torowej i trakcyjnej, zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI utraci swój charakter regulacyjny, stając 
się aktem administracyjnym zapewniającym bezpieczeństwo na kolei. 
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Streszczenie
Sytuacja konkurencyjna w sektorze towarowego transportu towarowego jest szczególna, gdyż 
rozpoczęty proces liberalizacji nie został jeszcze zakończony. W związku z tym istnieje duża dys-
proporcja skali aktywnych uczestników rynku, gdzie dominacja publicznych operatorów stanowi 
pozostałość ich statusu monopolisty sprzed liberalizacji. Wyzwanie, przed jakim stoi Komisja 
Europejska, nie polega więc na ochronie procesu konkurowania, a na zapewnieniu, by w przy-
szłości rynek osiągnął pożądany poziom konkurencyjności, realizując tym samym cele liberali-
zacji. Niniejszy artykuł przedstawia w tym kontekście szczegółowe uwarunkowania stosowania 
przepisów kontroli koncentracji w prawie Unii Europejskiej.

Słowa	kluczowe: transport kolejowy; kontrola koncentracji; prawo UE; pozycja dominująca; 
liberalizacja.

JEL: K21, L12, L13, L92, G34

I.	Wprowadzenie
Przez wiele lat towarowy transport kolejowy w Europie funkcjonował jako indywidualnie re-

gulowane rynki krajowe z dominującą lub nawet monopolistyczną pozycją publicznego operatora 
(Finger i Messulam, 2015, s. 2 i n.). W przeciwieństwie do transportu drogowego, który w Unii 
Europejskiej (dalej: UE) od dawna funkcjonuje jako w pełni zliberalizowany, wysoko konkurencyjny 
sektor, z dużą ilością aktywnych przedsiębiorstw różnej wielkości, rozpoczęta w 2006 r. liberalizacja 
transgranicznego kolejowego transportu towarowego, a rok później krajowego, nie doprowadziła 

* Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu 
Wrocławskiego; e-mail: jakub.kociubinski@uwr.edu.pl.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.6

Jakub Kociubiński            Wyzwania stosowania prawa kontroli koncentracji UE do kolejowego transportu towarowego…75

początkowo do znaczącego wzrostu liczby konkurentów. Powodów takiego stanu rzeczy można 
się dopatrywać w, z jednej strony, relatywnie wyższych barierach wejścia w stosunku do trans-
portu drogowego, wyższych kosztów operacji i obecności dużych i silnych operatorów (na ogół 
publicznych), których status stanowi pozostałość preliberalizacyjnej sytuacji (Finger i Messulam, 
2015, s. 2 i n.).

Jak każdym sektorze sieciowym, także w transporcie kolejowym występuje zauważalny efekt 
ekonomii skali, dający naturalną przewagę (kosztową i sprawności operacyjnej) większym pod-
miotom (Begg, Fisher i Dornbush, 2003, s. 45–47). Posiadają one przez to większe możliwości 
ekspansji i powiększania udziałów w rynku. Można więc zaobserwować mechanizm, w którym im 
silniejsze i bardziej dominujące będzie jedno z aktywnych na rynku przedsiębiorstw, tym istnie-
je mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się nowego konkurenta, gdyż maleć będą szanse 
skutecznego wejścia i nawiązania konkurencji (Christiansen, 2007, s. 233; Finger i Künnecke, 
2011, s. 11–26). Innymi słowy, rynek wykazuje tendencję do tworzenia struktur oligopolistycznych. 
Funkcjonowanie mechanizmu stopniowej konsolidacji, mogącej bez stosownej regulacji prowadzić 
do obniżenia konkurencji, a w skrajnych przypadkach do monopolizacji, zostało zaobserwowane 
i potwierdzone w przypadku wielu zliberalizowanych sektorów sieciowych (Christiansen, 2007, 
s. 233; Finger i Künnecke, 2011, s. 11–26).

 Analogiczne prawidłowości występują również w tytułowej branży, co sprawia, że kontrola 
dokonywanych na nim koncentracji stanowi szczególne wyzwanie. Z jednej strony ogólny mecha-
nizm dynamiki zmian na rynku, w tym motywacja aktywnych przedsiębiorstw są znane poprzez 
ekstrapolację z innych branż, z drugiej zaś – dochodzi konieczność uwzględnienia differentia 
specifica sektora i odpowiedzi na pytanie o pożądaną – z perspektywy UE – strukturę rynku 
i konkurencji na nim.

II.	Problem	wyznaczania	rynku	właściwego	 
–	ryzyko	„pułapki	celofanowej”

Wyznaczając rynek właściwy na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących szeroko 
pojętego transportu Komisja Europejska (dalej: KE) staje przed koniecznością uwzględnienia mul-
timodalności branży. O ile w przypadku transportu lotniczego, inne gałęzie transportu nie stanowią 
w większości realnej alternatywy, o tyle przewóz osób i towarów drogą lądową może odbyć się 
w porównywalny sposób przy użyciu dróg, kolei czy szlaków wodnych (de Broca, Mielecka Riga 
i Subočs, 2014, s. 1840–1841)1. Wzajemna substytucyjność poszczególnych gałęzi transportu jest 
zauważalna zwłaszcza przy przewozie towarów, gdzie czas nie ma z reguły aż tak pierwszorzęd-
nego znaczenia, jak w sytuacji gdy chodzi o przewóz osób (de Broca, Mielecka Riga i Subočs, 
2014, 1841–1843)2. Istnienie realnej presji konkurencyjnej ze strony innych gałęzi transportu jest 
okolicznością, którą biorą pod uwagę same przedsiębiorstwa branży, konstruując plany taryfowe 

1 Należy odnotować, że w praktyce decyzyjnej KE wzajemna substytucyjność poszczególnych rodzajów transportu lądowego (oraz wodnego śród-
lądowego) nie ma charakteru założenia a priori i może być stwierdzona dopiero po zbadaniu okoliczności danej sprawy (zob. dec. KE z 29.03.1994 r. 
w sprawie IV/33.941 – Havenondernemersvereniging SVZ (HOV SVZ)/ Maritime Container Network (MCN) (Dz. Urz. UE 1994 L 104/34)). Jednocześnie 
daje się zauważyć coraz wyraźniejsze traktowanie transportu kolejowego jako rynku odrębnego, chyba że okoliczności sprawy wyraźnie temu prze-
czą: Zob. dec. KE z 06.11.2007 r. w sprawie M.4746 – Deutsche Bahn (DB) / English Welsh & Scottish Railways Holdings (EWS) (Dz. Urz. UE 2008 
C 125/6); z 25.11.2008 r. w sprawie M.5096 – RCA/MAV Cargo (Dz. Urz. UE 2009 C 29/4); z 20.06.2009 r. w sprawie M.5480 – Deutsche Bahn (DB)/ 
PCC Logistics (Dz. Urz. UE 2009 C 185/3).
2 Orzeczenie Sądu z 17.10.1997 r. w sprawie T-229/94 Deutsche Bahn AG v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1997, s. II-1689), pkt. 37.
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i pamiętając o stawkach przewoźników innych branż czy wystosowując zapytania ofertowe rów-
nocześnie do operatorów kolejowych i drogowych (Stehmann i Zenger, 2011, s. 460–461). 

Ponadto przedsiębiorstwa organizujące logistkę produkowanych lub zamówionych towarów 
nie postrzegają poszczególnych gałęzi transportu w izolacji od siebie, a jako ogniwa jednego 
łańcucha (Christopher, 2016, s. 4–13)3. Przewożony towar często pokonuje drogę do lokacji do-
celowej za pomocą więcej niż jednego środka transportu (Christopher, 2016, s. 173–181). Między 
przedsiębiorstwami oferującymi różnego rodzaju usługi transportowe zachodzą więc równocześnie 
relacje konkurencji i kooperacji, co wymaga uwzględnienia przez regulatora i organy odpowie-
dzialne za ochronę konkurencji. 

Substytucyjność i komplementarność poszczególnych środków transportu komplikuje zadanie 
wyznaczenia rynku właściwego poprzez powstanie ryzyka wpadnięcia w tzw. pułapkę celofano-
wą (Cellofane Trap)4. Zjawisko to wzięło swą nazwę od sprawy DuPont toczącej przed Sądem 
Najwyższym w Stanach Zjednoczonych, która dotyczyła producentów opakowań celofanowych5. 
Analizując stan faktyczny sąd stwierdził, że istnieje bardzo duża substytucyjność produktu ofe-
rowanego przez stronę z innymi rodzajami opakowań będących w asortymencie konkurentów 
(Motta, 2004, s. 105). W związku z tym skonkludował, że DuPont – producent wspomnianych, 
opatentowanych opakowań celofanowych – posiada niewielką siłę rynkową i przez to jego dzia-
łania nie mają charakterystyki monopolisty. Ocena Sądu Najwyższego początkowo była jednak 
błędna, bo w rzeczywistości poszczególne typy opakowań nie były wobec siebie substytucyjne 
(Motta, 2004, s. 105)6. Określenie „pułapka celofanowa” przeszło do literatury fachowej jako okre-
ślenie sytuacji, gdzie błędnie (zbyt szeroko) wyznaczony rynek właściwy wypacza obraz realnej 
siły rynkowej badanych przedsiębiorstw i przez to niewykrywalne pozostają antykonkurencyjne 
skutki ich działań (Motta, 2004, s. 105; Posner 1976, s. 128).

Zjawisko konkurencji międzygałęziowej jest co do zasady uwzględniane przez KE w postę-
powaniach dotyczących tytułowej branży. Jako referencyjny przykład można przywołać sprawy 
Deutsche Bahn/EWS i RCA/MAV Cargo, gdzie przeprowadzone na ich potrzeby badania rynku 
wykazały, że przedsiębiorstwa organizujące dostawy swoich towarów, przy obecnym stabilnym 
poziomie cen, są generalnie skłonne rozważyć inne opcje transportowe7. Odsetek był najwyższy 
w przypadku podmiotów wykorzystujących zestandaryzowane kontenery, które na ogół mogą 
być przewiezione zarówno koleją, jak i samochodami w sposób niewymagający zaangażowania 
wysoce specjalistycznego sprzętu (Notteboom, 2009, s. 3–9). Każde postępowanie wymaga 
jednak oceny ad casum uwzględniającej między innymi uwarunkowania geograficzne, istniejąca 
infrastrukturę drogowo-kolejową, rodzaj przewożonych towarów8.

Ocena czy rzeczywiście inne rodzaje transportu stanowią realną alternatywę opiera się 
na tzw. teście hipotetycznego monopolisty, określanym również akronimem SSNIP (Small but 
3 Zwłaszcza że wiele przedsiębiorstw zajmujących się organizacją łańcuchów logistycznych i działających w ramach multimodalnego transportu ku-
rierskiego (rapid-delivery systems) posiada w swojej strukturze spółki-córki działające w różnych gałęziach transportu.
4 Stosowana jest także nazwa „błąd celofanowy”. W języku angielskim stosuje się zamiennie określenia Cellophane Fallacy i Cellophane Trap i, nieco 
rzadziej, Cellophane Paradox.
5 Wyr. SN USA z 11.11.1955 r. w sprawie U.S. v. E. I. du Pont 351 U.S. 377, 76 S.Ct. 994, 100 L.Ed.1264.
6 Analizując rozumowanie SN. Richard Posner zauważył, że stwierdzenie substytucyjności produktów przy określonym (abstrakcyjnym) poziomie cen 
nie jest tożsame ze stwierdzeniem takiej substytucyjności przy konkurencyjnym poziomie cen. W ten sposób nie tylko nie można dokonać istnienia mono-
polu, a wręcz przeciwnie, taka substytucyjność przy przyjęciu nierynkowych cen może być właśnie symptomem istnienia monopolu. Autor skonkludował, 
że istnienie powyższych zależności zostało całkowicie pominięte przez SN w sprawie du Pont (zob. Posner, 1976). 
7 Dec. KE M.4746 – DB/EWS, pkt. 14-15 i M.5096 – RCA/MAV Cargo, pkt. 28.
8 Zob. analiza w dec. KE M.5480 –DB/PCC Logistics, pkt. 21.
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Significant and Non-transitory Increase in Price)9, czyli badaniu czy konsumenci – w opisywanym 
przypadku, przedsiębiorstwa korzystające z usług firm transportowych – będą skłonne do zmiany 
kontrahenta w sytuacji, gdyby jego usługi podrożały (o ok. 5–10%) (Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 
2013, s. 33–34; Peeperkorn i Verouden, 2014, s. 45–46)10. Jeżeli taka podwyżka doprowadziłaby 
„istotną” liczbę podmiotów do zmiany dostawcy usług – do skorzystania z innej gałęzi transportu 
– wówczas te rodzaje transportu są wzajemnie substytucyjne i stanowią elementy jednego (re-
lewantnego) rynku produktowego (Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 2013, s. 35–35; Peeperkorn 
i Verouden, 2014, s. 45–46)11.  

Wspomniany test ma swoje ograniczenia. Dokładność rezultatów zależy w dużym stopniu od 
tego czy na rynku badanym na potrzeby kontroli koncentracji ceny utrzymywały się na poziomie 
konkurencyjnym (Stehmann, Zenger, 2011, s. 461–462). Jest to okoliczność stanowiąca kompli-
kację dla organów dokonujących analizy rynku w zasadzie w każdym sektorze, gdyż, sygnalizu-
jąc późniejszą, bardziej szczegółową analizę, dopuszczalność koncentracji uzależniona jest od 
tego czy dana operacja nie prowadzi do „istotnego zaburzenia skutecznej konkurencji”12. Ocena 
implicite, dosyć wyraźnie bazuje na w praktyce często kontrfaktycznym założeniu, że rynek przed 
koncentracją jest w pełni konkurencyjny lub przynajmniej, że istniejący poziom konkurencji po-
winien być utrzymany (jako poziom pożądany)13. Tymczasem w relatywnie niedawno zliberalizo-
wanych sektorach sieciowych owe założenie jest problematyczne, gdyż, jak zostało wspomniane 
w słowie wstępnym, z reguły istnieje dominujące przedsiębiorstwo, którego silna pozycja stanowi 
pozostałość przedliberalizacyjnego statusu monopolisty (Stehmann i Zenger, 2011, s. 461)14.

Wówczas dominujący publiczny operator kolejowy boryka się z bardzo niewielką presją 
konkurencyjną ze strony nowych uczestników rynku i odpowiedzi na pytanie: czy byłyby skłonne 
zmienić dostawcę usług logistycznych, udzielane przez przedsiębiorstwa podczas badań rynku 
prowadzonych przez KE, są niczym więcej niż rozważeniem czysto teoretycznego scenariusza 
„co by było gdyby”15. O ile bowiem wola skorzystania z usług hipotetycznego, konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa z innej gałęzi transportu (drogowego) istnieje, o tyle szansy, że taki podmiot 
rzeczywiście pojawi się na rynku z wystarczająco konkurencyjną ofertą i porównywalną skalą 

 9 Test stosowany jest we wszystkich sferach, gdzie zastosowanie znajduje prawo konkurencji, nie tylko w transporcie kolejowym. Zob. Obwieszczenie 
Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. UE 1997 C 372/5).
10 To czy dana podwyżka jest „istotna”, czy też nie zależy od konkretnego sektora. Dlatego wskazany przedział procentowy należy traktować jako 
orientacyjny. 
11 Należy odnotować, że choć metoda SSNIP jest szeroko stosowana przez Komisję i generalnie uznawana za odpowiednie narzędzie analityczne, 
bywa krytykowana jako mogąca dać błędne rezultaty zwłaszcza w kontekście praktycznych trudności z wyznaczeniem poziomu cen uznawalnego za 
istotny na potrzeby testu (zob. Bishop i Walker, 2002, s. 98; Farrel i Shapiro, 2010). 
12 Zob. paragraf III niniejszego opracowania.
13 W sytuacji, gdy poziom konkurencji na rynku jest suboptymalny z perspektywy władz publicznych, teoretycznie regulator akceptując tylko te relacje 
między przedsiębiorstwami, które zwiększają ogólną konkurencyjność branży, może wpływać na rynek, stopniowo poprawiając jego ogólną konku-
rencyjność. Można się dopatrywać pewnej logicznej poprawności w takim stwierdzeniu, natomiast w obszarze kontroli koncentracji jest ono zupełnie 
nierealne. Łączenie się konkurujących wcześniej przedsiębiorstw praktycznie zawsze nieść będzie ze sobą obniżenie konkurencji. W takim wypadku, 
zakładając, że początkowy poziom konkurencji na rynku jest niepożądany, poprzez uzależnienie zgody na operację koncentracyjną od wdrożenia przez 
strony zobowiązań (zastosowania remediów) regulator może próbować kształtować pożądany poziom konkurencyjności i optymalną strukturę rynku, co 
jest ryzykowne, gdyż dokonuje się to arbitralnie, przy zastosowaniu mechanizmów nakazowych. Ocena zatem wpływu na konkurencję badanej operacji 
w sytuacji, gdy a priori konkurencja w sektorze nie jest optymalna, zawsze będzie kontrowersyjne, tak samo jak reakcja regulatora na dane działanie, 
które to podlegać będzie w pierwszym rzędzie ocenie w kategoriach politycznych, a w drugim – w kontekście relacji zastosowanych środków prawnych 
do zamierzonych (politycznych) celów.
14 W większości krajów europejskich siła rynkowa dominującego operatora kolejowego (będącego wcześniej państwowym monopolistą) oscyluje 
w okolicach 90%. 
15 W kwestionariuszu wykorzystywanym przez KE, podczas badania rynku na potrzeby prowadzonych postępowań, przedsiębiorstwa są pytane czy 
rozważyłyby zmianę dostawcy usług transportowych, gdyby usługi obecnie wykorzystywanego przedsiębiorstwa podrożały.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.6

Jakub Kociubiński            Wyzwania stosowania prawa kontroli koncentracji UE do kolejowego transportu towarowego…78

oferowanych usług, praktycznie nie ma16. Potencjalnie konkurencyjny sektor transportu drogowego 
jest bardziej rozdrobniony, przez to działające na nim przedsiębiorstwa nie posiadają analogiczne-
go potencjału przewozowego, jak publiczny przewoźnik kolejowy17. Stanowi to modelowy wręcz 
przykład wspominanej „pułapki celofanowej”, gdzie scenariusz oparty na logicznie poprawnym, 
ale zupełnie teoretycznym wywodzie, prowadzi do fałszywego wniosku istnienia realnej konku-
rencji międzygałęziowej18. Konsekwencją przyjęcia na potrzeby kontroli koncentracji powyższego 
błędnego założenia będzie bardziej permisywne podejście do łączenia się i przejmowania kontroli 
nad przedsiębiorstwami kolejowymi19.

Mimo pewnych wątpliwości odnośnie do stopnia konkurencji międzygałęziowej i generalnie 
spadającego odsetka towarów przewożonych koleją (w stosunku do innych rodzajów transpor-
tu, zwłaszcza drogowego), dane pokazują, że wzrost konkurencji wewnątrzgałęziowej w wyni-
ku liberalizacji prowadzi do zauważalnej poprawy jakości usług i obniżki ich ceny (Nash, 2007, 
s. 25)20. Nawet jeśli, jak w opisywanej sytuacji, jedno z aktywnych na rynku przedsiębiorstw jest 
zdecydowanie większe od pozostałych. Mimo dysproporcji siły rynkowej, działalność mniejszych 
przedsiębiorstw jest wystarczająca dla wywarcia presji konkurencyjnej na dominanta, sprawiając, 
że rynek pozostaje sporny (Wiegmans i Donders, 2007, s. 19 i 30;Nash, 2007, s. 46).

Podsumowując, powyższe zjawisko ma dwa aspekty: Z jednej strony wyraźnie wskazuje, że 
w relatywnie niedawno zliberalizowanym sektorze pojawienie się nawet niewielkich nowych uczest-
ników jest w stanie spowodować presję konkurencyjną wystarczającą dla zauważalnej obniżki 
cen i poprawy warunków oferowania. Z drugiej zaś – obserwowalna wola przedsiębiorstw korzy-
stających z transportu kolejowego do rozważenia alternatywnej oferty z innych gałęzi transportu 
utrudnia precyzyjne wyznaczenie rynku relewantnego. „Pułapką celofanową” jest w tym wypad-
ku nadreprezentowanie wpływu konkurencji międzygałęziowej jako oferty w pełni substytucyjnej 
(Stehmann i Zenger, 2011, s. 463).

III.	Koncepcja	istotnego	ograniczenia	skutecznej	konkurencji
Ocena koncentracji na podstawie rozporządzenia 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstwa bazuje na normatywnym standardzie „skutecznej konkurencji”21. Test czy nie 
doszło do „znaczącej przeszkody skutecznej konkurencji” (określany akronimem SIEC – Significant 
Impediment of Effective Competition) składa się z trzech elementów: 1) oceny zmiany konkuren-
cyjności na rynku/rynkach relewantnych dla danego postępowania; 2) oceny zmiany konkurencyj-
ności na rynkach równoległych i 3) oceny wpływu zmian na sytuację konsumentów – odbiorców 
końcowych (Dudzik, 2010, s. 31). Znacząca przeszkoda często utożsamiana jest z powstaniem lub 
umocnieniem pozycji dominującej (indywidualnej lub kolektywnej), natomiast art. 2 rozporządzenia 
16 Dotyczy to zwłaszcza dużych potrzebujących dużego potencjału przewozowego i/lub zintegrowanego łańcucha logistycznego. W takiej sytuacji na-
wet gdyby na rynku była obecna większa liczba relatywnie niewielkich przedsiębiorstw transportowych, to żadne z nich nie byłoby technicznie sprostać 
oczekiwaniom kontrahenta w zakresie usług przewozowych.
17 Dotyczy to szczególnie tych przedsiębiorstw, które chcą przetransportować ładunki wymagające specjalnie dostosowanego taboru i/lub infrastruktury 
załadunkowo-rozładunkowej.
18 Istnienie ryzyka zostało dostrzeżone przez KE w dec. M.5096 - RCA/MAV Cargo, pkt. 22. Komisja bazowała w znacznym stopniu na doświadcze-
niach liberalizacji transport kolejowego w Stanach Zjednoczonych szczegółowo opisanych w:Winston, 2005.
19 Zastosowanie testu SIEC wykazałoby wtedy, że presja konkurencyjna wywierana na przedsiębiorstwa branży kolejowej przez przewoźników dro-
gowych będzie wystarczająca dla utrzymania konkurencyjnego poziomu cen, przez co koncentracja wewnątrz tytułowego sektora nie doprowadzi do 
„istotnego zaburzenia skutecznej konkurencji”. Zob. pkt. III niniejszego opracowania.
20 Zjawisko szczególnie zauważalne w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
21 Por. w związku z tym Motyw 25 rozporządzenia 139/2004. oraz dec, KE z 26.04.2006 r. w sprawie M.3916 – T-Mobile Austria/Tele.ring (Dz. Urz. 
UE 2007 L 88/44).
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139/2004 mówi, iż taka sytuacja stanowi jedynie szczególny przykład i istotny wskaźnik istnienia 
zakłócenia, nie zaś przesłankę samoistną. Wypełnienie negatywnej przesłanki nastąpić więc może 
również bez powstania pozycji dominującej (Dudzik, 2010, s. 31; Bishop i Walker, 2010, s. 32 i n.). 
Rozporządzenie 139/2004 nie definiuje dominacji, ale na potrzeby oceny operacji koncentracyjnych 
inkorporuje się dorobek dotyczący interpretacji tego pojęcia wypracowany na gruncie stosowania 
art. 102 TFUE (Kokkoris i Shelanski, 2014, s. 265; Rosenthal i Thomas, 2010, s. 133). 

W opisywanym sektorze dominacja głównego krajowego przedsiębiorstwa kolejowego (byłe-
go monopolisty) istniała już w momencie rozpoczęcia liberalizacji sektora, ocena musi się zatem 
skupiać na tym czy badana operacja koncentracyjna nie doprowadzi do umocnienia tej pozycji 
i nie będzie przeciwdziałać wejściu na rynek nowych uczestników.

Ogólne zasady badania koncentracji zawarte w rozporządzeniu 139/2004 zostały dodatkowo 
skonkretyzowane w Wytycznych w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na 
mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw22. Oceniając progno-
zowane efekty badanej koncentracji, KE analizuje z jednej strony skutki działań nowopowstałego 
podmiotu (lub grupy zachowującej się jak jeden organizm gospodarczy) – tzw. skutków niesko-
ordynowanych oraz możliwość przyszłego współdziałania aktywnych na rynku przedsiębiorstw 
w skutek sfinalizowania koncentracji – tzw. skutków skoordynowanych (Szczodrowski, 2015, s. 176 
i 187). Można, z uwzględnieniem sformułowanego zastrzeżenia przyjąć, że pierwsza z kategorii 
będzie najczęściej określała powstanie indywidualnej dominacji, podczas gdy druga – dominacji 
kolektywnej (Kokkoris, Shelanski, 2014, s. 263)23.

Komentarza wymaga mechanizm występowania skutków skoordynowanych. Gdy na rynku 
aktywna jest relatywnie niewielka liczba podmiotów, zwłaszcza gdy ów rynek ma strukturę oligo-
polistyczną, przedsiębiorstwa mogą dojść do wniosku, że działania agresywne czy dążące do 
przejęcia kontrahentów konsumenta są bezcelowe (brakuje bowiem gwarancji sukcesu), dlatego 
korzystniejszym jest faktyczne zaprzestanie konkurowania (Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 2013, 
s. 318–321; Kokkoris i Shelanski, 2014, s. 265–272; Rosenthal i Thomas, 2010, s. 194–197)24. 
Mechanizm niesformalizowanej koordynacji prowadzący do paralelizmu polityk cenowych może 
być trwały w sytuacji współzależności uczestników rynku, gdy dla przedsiębiorstw krótkoterminowa 
korzyść uzyskana w wyniku przerwania koordynacji będzie mniejsza niż długoterminowa strata 
powstała na skutek takiego działania (Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 2013, s. 321–326; Kokkoris 
i Shelanski, 2014, s. 262; Szczodrowski, 2015, s. 55–57)25. Czynnikiem sprzyjającym trwałości 
mechanizmu koordynacji jest istnienie mechanizmu „odwetu” pozostałych uczestników zmowy 
w momencie zmiany zachowania jednego przedsiębiorstwa. W sektorze transportu kolejowego, 
gdzie najczęściej istnieje dominujące przedsiębiorstwo, wspomniany mechanizm występuje, 
ponieważ z jednej strony pozostali operatorzy mogą nie być zainteresowani konkurowaniem ze 
znacznie większym przedsiębiorstwem, z drugiej zaś – reakcja dominanta może być dotkliwa. Dla 

22 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsię-
biorstw, Dz. Urz. UE z 05.02.2004 r., C 31/5.
23 Por. Wytyczne w sprawie horyzontalnej koncentracji, pkt. 39. Należy odnotować, że stosując art. 102 TFUE do dominacji kolektywnej konieczne jest 
wykazanie, że zaangażowane przedsiębiorstwa aktywnie kooperują, podczas gdy skoordynowane skutki koncentracji mogą wystąpić, gdy przedsiębior-
stwa, bez łączności ze sobą, indywidualnie zrezygnują z podejmowania agresywnych działań konkurencyjnych.
24 Wytyczne w sprawie horyzontalnej koncentracji, pkt. 30 i 43; Zob także orzeczenie T-342/99 DEP, Airtours, pkt. 61 i wykładnia zastosowana w decyzji 
KE COMP/M.3333 — Sony/BMG, Dz. Urz. UE z 16.04.2008 r., C 94/19 zwłaszcza pkt. 19 i 534.
25 Według modelu Cournota przedsiębiorstwa działające na rynkach oligopolistycznych ustalają wysokość swojej produkcji, bazując na poziomie 
produkcji pozostałych uczestników rynku, co stanowi czynnik sprzyjający faktycznej koordynacji bez konieczności porozumienia między uczestnikami. 
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istnienia mechanizmu koordynacji konieczne jest dodatkowo, by na rynku istniała pewna przejrzy-
stość pozwalająca uczestniczącym w zmowie przedsiębiorstwom zorientować się czy koordynacja 
jest zachowywana (Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 2013, s. 321–326). 

IV.	Eliminacja	potencjalnej	konkurencji
Zasygnalizowaną we wstępie okolicznością stanowiącą główny wyznacznik podejścia do 

kontroli koncentracji w nowo zliberalizowanych sektorach jest konieczność ochrony rynku przed 
działaniami istniejącego dominanta dążącego do utrzymania swojej pozycji. Istnienie pożądanej, 
z punktu widzenia regulatora, presji konkurencyjnej na rynku o naszkicowanej charakterystyce 
wynika z dużej mierze z samej możliwości pojawienia się nowego operatora. Zgodnie z dobrze 
zbadanym mechanizmem teorii rynków spornych, działające przedsiębiorstwo, licząc się z możli-
wością wejścia nowego konkurenta, utrzymuje swoje ceny na konkurencyjnym poziomie (Baumol, 
Panzar i Willig, 1982, s. 290–293; Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 2013, s. 372–374). 

Przyjęcie samej możliwości wejścia na rynek jako stanu podlegającego ochronie przez organy 
ochrony konkurencji było do pewnego stopnia „wymuszone” przez sytuację, gdzie stosunkowo 
niedawno przeprowadzona liberalizacja nie doprowadziła jeszcze do wejścia nowych, silnych kon-
kurentów. Podejście było zauważalne w szeregu postępowań przed Komisją Europejską zwłasz-
cza Deutsche Bahn/EWS, Deutsche Bahn/Transfesa, RCA/MAV Cargo i Deutsche Bahn/PCC26. 
Mimo wyraźnego ukierunkowania podejścia w stronę ochrony konkurencyjności, w rzeczywistości 
prezentowana interpretacja obarczona jest błędem metodologicznym, który wypacza oryginalną 
intencję Komisji. Wiąże się bowiem z faktycznym przyznaniem niemal carte blanche dominantowi, 
gdyż ten może utrzymywać, że działa w stale konkurencyjnym środowisku, ponieqważ wyznacz-
nikiem tej konkurencyjności jest sama możliwość pojawienia się nowego operatora. Tymczasem 
prawdopodobieństwo skutecznego wejścia może faktycznie być znikome. Problem został do-
strzeżony przez Sąd Unii Europejskiej (dalej: Sąd) w rozstrzygnięciu European Night Services 
(dotyczącym kolejowego transportu pasażerskiego), który zdecydowanie skrytykował interpreta-
cję KE jako „niepopartą żadnymi dowodami”27. Sąd stwierdził, że sama teoretyczna możliwość, 
iż nowy uczestnik może wejść na rynek nie jest wystarczająca bez przedstawienia konkretnych 
dowodów na prawdopodobieństwo tego scenariusza28. Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę, że nawet 
jeśli pojawi się nowy uczestnik rynku, wcale nie musi być konkurentem dla obecnych już wcześ-
niej podmiotów29.

26 Dec. KE y 18.03.2008 r. w sprawie COMP/M.4786 — Deutsche Bahn/Transfesa (Dz. Urz. UE 2008 C 137/6); M.5096 – RCA/MAV Cargo; M.5480 
–DB/PCC Logistics; M.4746 – DB/EWS.
27 Linia interpretacji konsekwentnie stosowana w orzecznictwie Trybunału i Sądu, które podkreślały, że konieczne jest bazowanie na ocenie konkretnej 
sytuacji rynkowej i okoliczności specyficznych danej sprawy, krytykując tym samym podejście Komisji, gdzie ocena dokonywana jest w oparciu o pewien 
abstrakcyjny mechanizm. Zob. orzeczenia TS z 28.02.1991 r. w sprawie C-234/89 Stergios Delimitis v Henninger Bräu AG (Zb. Orz. 1991 r., s. I-935); 
z 12.09.1995 r. w sprawie C-399/93 H. G. Oude Luttikhuis i inni v. Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA (Zb. Orz. 1995 r., s. I-4515), pkt. 
10 i Sądu z 16.04.1995 r. w sprawie T-148/89 Tréfilunion SA v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1995 r., s. II-1063); z 14.05.1997 r. w sprawie 
T-77/94 Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV and M. Verhaar BV v. Komisja Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 1997 r., s. II-759), pkt. 140.
28 Orzeczenie Sądu z 15.09.1998 r. w sprawach połączonych T-374/94, T-375/94, T-384/94 i T-388/94 European Night Services Ltd (ENS), Eurostar 
(UK) Ltd, formerly European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) and 
Société nationale des chemins de fer français (SNCF) v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1998 r., s. II-3141), pkt. 136. 
29 Zwraca uwagę, że sama wielkość przedsiębiorstwa długo obecnego na rynku może stanowić czynnik odstraszający potencjalnych nowych uczest-
ników rynku. Przedsiębiorstwa rozważające wejście mogą racjonalnie zakładać, że nie będą w stanie wytrzymać konkurencji ze strony obecnego na 
rynku przedsiębiorstwa, jeśli to zdecyduje się na zaostrzenie rywalizacji zwłaszcza cenowej. Mechanizm odstraszania działa nawet jeśli przedsiębiorstwo 
długo obecne na rynku nie podejmowało w przeszłości działań wymierzonych w konkurentów.
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Zdaniem Sądu, modelowe podejście do badania rynku na potrzeby kontroli koncentracji 
w tytułowym sektorze powinno uwzględnić: ocenę istnienia prawdopodobieństwa czy możliwość 
rozpoczęcia konkurowania przez istniejący podmiot wywiera wystarczającą presję konkurencyj-
ną na uczestnika koncentracji, a w sytuacji gdy to przedsiębiorstwo ma uczestniczyć w operacji 
koncentracyjnej, czy gdyby ta nie doszła do skutku, to stałoby się realnym konkurentem na da-
nym rynku30. 

Jednym z głównych zagrożeń dla rynku są koncentracje z udziałem głównych konkurentów 
(Lewis, Gore, Detmers i Lofaro, 2013, s. 370–371)31. W opisywanym sektorze, gdzie ów „główny 
konkurent” jest na ogół znacznie mniejszy niż dominujący publiczny operator kolejowy, ocena 
wpływu operacji koncentracyjnej na rynek musi w znacznym stopniu bazować na ocenie presji 
konkurencyjnej wywieranej przez samą możliwość rozpoczęcia konkurowania, nie zaś realną, 
obecną skalę konkurencji. 

W sytuacji gdy główny, realny lub potencjalny, konkurent najsilniejszego przedsiębiorstwa 
ma uczestniczyć w koncentracji, ocena obejmuje sprawdzenie czy po sfinalizowaniu operacji na 
jego miejscu może pojawić się nowy operator, który pozwoli na utrzymanie presji konkurencyjnej 
na rynku32. Samo istnienie dużego prawdopodobieństwa wejścia na rynek nowego przedsiębior-
stwa nie jest tożsame z założeniem, że rozpocznie ono efektywne konkurowanie z aktywnymi 
wcześniej podmiotami33. 

Ocena możliwości zaistnienia przedstawionej sytuacji wejścia nowego konkurenta zależy od 
istniejących barier wejścia. W tytułowym sektorze obecni na rynku przedsiębiorcy mają „naturalną” 
przewagę wynikającą z następujących czynników: 
1) na ich korzyść działa dobra znajomość rynku lokalnego oraz doświadczenie i know-how gro-

madzone przez wiele lat działalności;
2) publicznoprawny przewoźnik kolejowy oferuje (bądź oferował) przewozy międzynarodowe 

i posiada doświadczenie oraz znajomość także rynków zagranicznych bez fizycznej na nich 
obecności, dzięki datowanej sprzed liberalizacji współpracy z „narodowymi” operatorami 
z innych krajów;

 dysponuje znacznymi zasobami materialnymi, zwłaszcza taboru, którego nabycie stanowi 
główny wydatek w przypadku wejścia na rynek, i koszty utopione, gdyby to wejście okazało 
się nieudane34; rozbudowany park maszynowy pozwala ponadto na realizację szerszej palety 
zamówień, w szczególności zleceń wymagających specyficznego typu taboru35;

3) wspomniane przedsiębiorstwo posiada już rozbudowaną sieć kontrahentów i stanowi rozpo-
znawalną markę (Stehmann i Zenger, 2011, s. 471)36;

30 Orzeczenie Sądu w sprawach połączonych T-374/94, T-375/94, T-384/94 i T-388/94 European Night Services, pkt. 137.
31 Analogiczne stanowisko znajduje się w Wytycznych w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 2004 C 31/5), pkt. 28–30.
32 Zob. dec. KE z 13.10.1999 r. w sprawie IV/M.1439 – Telia-Telenor (Dz.Urz. UE 2001 L 40/1), pkt. 330–331; z 22.11.1999 r. w sprawie IV/M.1681 – 
Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet (Dz. Urz. UE 2000 C 11/5), pkt. 64; z 18.01.2000 r. w sprawie IV/M.1630 – Air Liquide/BOC (Dz. Urz. UE 2004 L 92/1), 
pkt. 219; z 07.02.2001 r. w sprawie M.1853 – EDF/EnBW (Dz. Urz. UE 2002 L 59/1) pkt. 54–64.
33 Orzeczenie Sądu w sprawach połączonych T-374/94, T-375/94, T-384/94 i T-388/94 European Night Services, 136-137.
34 Należy odnotować, że zwłaszcza zakupiony tabor traktowany jest zasadniczo w kategorii kosztów utopionych. W sytuacji gdy dominujący przewoźnik 
państwowy posiada niewykorzystany potencjał przewozowy, czyli duże rezerwy niewykorzystanego taboru, wówczas działa to jako mechanizm odstra-
szania wobec nowego uczestnika, który chcąc wejść, zmuszony byłby dokonać inwestycji w tabor.
35 Do tego dzięki kooperacji czy horyzontalnej integracji może zaoferować bardziej zaawansowane rozwiązanie logistyczne obejmujące cały łańcuch 
dostaw obejmujących usługi w różnych gałęziach transportu.
36 Powyższa okoliczność może działać na niekorzyść, jeśli przedsiębiorstwo ma złą reputację, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw 
z krajów postkomunistycznych lub postsowieckich.
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4) dominujący operator, dzięki synergetycznemu efektowi ekonomii skali, będzie w stanie 
zaoferować korzystniejsze warunki taryfowe niż mniejszy operator (Begg, Fisher i Dornbush, 
2003, s. 45–47).
Ponadto w każdym sektorze sieciowym poza stricte ekonomicznymi i prawnymi barierami 

dochodzi czynnik techniczny wynikający z parametrów technicznych infrastruktury niezbędnej dla 
prowadzenia danej działalności, a przede wszystkim z kwestii dostępu do niej (Finger i Messulam, 
2015, s. 275–301). Mimo stałego postępu dokonującego się w tej dziedzinie, sieci kolejowe w Unii 
Europejskiej nie osiągnęły jeszcze pełnego poziomu interoperacyjności (Finger i Messulam, 2015, 
s. 275-301)37. Możliwość zastosowania taboru będącego w dyspozycji przedsiębiorstw jest więc 
ograniczona i wyklucza ekspansję na niektóre rynki bez konieczności poniesienia znacznych in-
westycji początkowych.

V.	Eliminacja	istniejącej	konkurencji
Wspomniany fakt, że „narodowi” operatorzy kolejowi posiadali początkowo monopol na operacje 

na terenie macierzystego kraju, sprawił, że operacje transgraniczne wiązały się z koniecznością 
nawiązania współpracy z przewoźnikiem z krajów trzecich – również monopolistami na swoich 
macierzystych rynkach. Tworzyło to symbiotyczny system współzależności (Finger i Messulam, 
2015, s. 138 i n.; Stehmann i Zenger, 2011, s. 466). Więzy współpracy generalnie przetrwały 
liberalizację, dlatego ocena wpływu proponowanej operacji koncentracyjnej na istniejącą konku-
rencję jest stosunkowo mniej istotna niż badanie wpływu na potencjalną, przyszłą konkurencję. 
Na obecnym etapie konkurencyjność rynku nie jest na poziomie pożądanym z punktu widzenia 
przeprowadzanej liberalizacji, dlatego ochronie podlega przede wszystkim pewna ekspektatywa 
konkurencji38. Innymi słowy, chroni się przesłanki procesu konkurowania, które umożliwią w przy-
szłości realizację celów deregulacji (Stehmann i Zenger, 2011, s. 466–467).

Powyższe okoliczności sprawiają, że przy ocenie skutków planowanej koncentracji może się 
okazać, iż konkurencja między przewoźnikami występuje, nawet jeśli ich siatki się nie pokrywa-
ją (Stehmann i Zenger, 2011, s. 467–468). Może to wystąpić w dwóch sytuacjach. w pierwszym 
scenariuszu, gdy przedsiębiorstwa kontrolują paralelne, ale rozdzielne sieci (tory) mające te same 
punkty terminalne (np. port czy duży zakład produkcyjny lub wydobywczy). O ile tego typu sytu-
acja występuje na obu kontynentach amerykańskich, gdzie przewoźnik (właściciel taboru) jest 
jednocześnie właścicielem torów, o tyle w Unii Europejskiej zasadniczo infrastruktura kolejowa 
należy do publicznego operatora obciążonego obowiązkiem udostępnienia tzw. infrastruktury klu-
czowej, dlatego konkurencja międzysieciowa (inter-network) generalnie nie występuje (de Broca, 
Mielecka Riga i Subočs, 2014, s. 1835–1837; Winston 2005). Realnym scenariuszem w warun-
kach europejskich jest konkurencja na trasach mających te same punkty początkowe i końcowe, 
ale do których można (w podobnym czasie) dotrzeć w różny sposób (intra-network) (Notteboom, 

37 Wymogi interoperacyjności zostały sformułowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w spra-
wie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE 2008 L 191/1). Najnowsza zmiana aktu została dokonana przez Dyrektywę Komisji 
2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniająca załączniki V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interopera-
cyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE 2014 L 355/42).
38 Nie znaczy to, że w sektorze w ogóle nie występują „proste” zagrożenia konkurencji, gdzie uczestnicy planowanej operacji koncentracyjnej po-
siadają pokrywające się siatki i oferują porównywalny katalog usług. Referencyjny przykład stanowi stan faktyczny sprawy TLP/Ermewa. Decyzje KE 
z 22.01.2010 r. w sprawie M.5579 – TLP/Ermewa (Dz. Urz. UE 2010 C 60/1).
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2009, s. 10–16). W Europie infrastruktura kolejowa jest na tyle gęsta, że wystąpienie drugiego 
z opisywanych scenariuszy jest bardzo prawdopodobne39.   

Dodatkowo konieczne staje się uwzględnienie dystynkcji między rynkiem downstream, któ-
ry w tym przypadku obejmuje działalność polegającą na organizacji zintegrowanej usługi trans-
portowej (freight forwarding), a rynkiem upstream, który obejmuje sam przewóz towarów drogą 
kolejową40. Istota rozróżnienia wynika z multimodalności transportu, gdzie konkurencyjne oferty 
rozwiązań logistycznych mogą składać się z różnych konfiguracji poszczególnych usług trans-
portowych. Innymi słowy, gdyby przyjąć perspektywę strony popytowej, czyli spojrzeć na kwestię 
z perspektywy podmiotu chcącego przetransportować towary z punktu A do punktu B, wówczas, 
gdy staje on przed wyborem ofert porównywalnych pod względem ceny, czasu i innych parame-
trów, jest dla niego irrelewantne jaką dokładnie trasą czy z ilu, jakich i w jakiej sekwencji usług 
transportowych zlecona usługa została wykonana (Notteboom, 2009, s. 10–16)41.  

Nie można jednak naszkicowanej powyżej prawidłowości interpretować jako zupełnego roz-
graniczenia rynków upstream i downstream. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku przewozu 
niektórych towarów (zwłaszcza masowych) kolej jest optymalnym środkiem (Finger i Messulam, 
2015, s. 4 i n.). Dlatego, szczególnie w przypadku operacji o dużym wolumenie, proces przewo-
zowy właściwie nieuchronnie będzie obejmował szerokie wykorzystanie transportu szynowego42. 
W związku z tym podaż na rynku upstream w bezpośredni sposób determinuje pozycję konkuren-
cyjną (a więc także potencjał przewozowy i warunki oferowania) przedsiębiorstw sektora downstre-
am (Stehmann i Zenger, 2011, s. 467). W kontekście stosowania przepisów kontroli koncentracji 
potwierdza to prawidłowość, że konkurencja między przewoźnikami (a więc w sektorze upstream) 
może występować bez pokrywających się siatek połączeń jak również, że rzeczywisty wpływ 
operacji może manifestować się na rynkach powiązanych (Stehmann i Zenger, 2011, s. 468).

Oceniając skutki koncentracji w tytułowej branży, należy ponadto uwzględnić okoliczność, 
że istotna część operacji ma charakter usług świadczonych na rzecz przemysłu. Wykonywane 
przewozy cechują się więc dużym wolumenem, regularnością i stałością tras, stanowią bowiem 
ogniwa łańcucha dostaw/dystrybucji dla działających zakładów produkcyjnych (Dennis i Talley, 
2007, s. 183). Taki „produkt” logistyczny specyficznie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa 
może w ogóle nie być konkurencyjny sam w sobie, gdyż przedsiębiorstwa mogą być współuza-
leżnione, co z kolei może wynikać z wysoce specjalistycznego charakteru działalności, niedo-
stępnego komercyjnie na rynku u konkurencji. Innymi słowy, przedsiębiorstwo kolejowe może być 
jedynym, które jest w stanie technicznie i operacyjnie spełnić oczekiwania danego producenta 
(Stehmann i Zenger, 2011, s. 468). 

W takiej sytuacji można argumentować, że koncentracja z udziałem przedsiębiorstwa kolejo-
wego „mocno związanego” z konkretnym producentem/dystrybutorem innego sektora nie powoduje 
żadnego zaburzenia konkurencji na rynku, gdyż rynki relewantne, na których aktywni są uczestnicy 
39 Referencyjny przykład stanowią okoliczności sprawy T-229/94 Deutsche Bahn, która dotyczyła transportu koleją kontenerów przetransportowanych 
drogą morską do portów w Rotterdamie i Antwerpii, gdzie za w pełni substytucyjne i przez to stanowiące część jednego rynku zostały uznane transport 
drogowy i wodny, śródlądowy.
40 Przykładowo w decyzji M.5096 – RCA/MAV Cargo Komisja uznała, że wszystkie usługi, które nie są samym fizycznym przewozem towarów stanowią 
rynki odrębne. Z kolei w decyzji M.5480 – DB/PCC Logistics za odrębny rynek zostały uznane usługi magazynowe świadczone przez przewoźnika na 
potrzeby klientów korzystających z usług transportowych.
41 Jest to konkluzja, która implicite została sformułowana w cytowanym orzeczeniu T-229/94 Deutsche Bahn.
42 To nie jest kwestia technicznej możliwości tylko parametrów cenowych transportu, gdzie w przypadku kolei stosunek wolumenu do ceny jest najko-
rzystniejszy. To czy transport wodny, śródlądowy stanowi realną alternatywę determinowane jest czynnikami geograficznymi. Zob. dec. KE z 29.04.1994 r. 
w sprawie IV/33.941 – HOV SVZ/MCN (Dz. Urz. UE 1994 L 104/34).
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planowanej koncentracji nie pokrywają się (Dennis i Talley, 2007, s. 183–185). Twierdzenie pozo-
staje prawdziwe jednak tylko wtedy, kiedy nie istnieją alternatywne źródła dostaw surowców dla 
producenta korzystającego z usług danego przewoźnika kolejowego43. W sytuacji gdy producent 
jest w stanie nabyć na analogicznych warunkach surowce z innych źródeł, nie ma znaczenia, 
że w obecnej konfiguracji łańcucha dostaw tylko jeden dostawca jest w stanie je dostarczyć. 
Oczywiście do oceny pozostaje czy racjonalną ekonomicznie opcją jest zmiana źródeł surowców. 
Choć zaprezentowany powyżej mechanizm został dobrze zbadany w naukach ekonomicznych 
i jego teoretyczna słuszność nie budzi wątpliwości,  rzeczywiste prawdopodobieństwo dokonania 
wspomnianej reorganizacji jest dyskusyjne. Jednakże potwierdza to znaczenie oceny wpływu na 
konkurencyjność na rynkach powiązanych w sytuacji niepokrywających się siatek uczestników 
przyszłej koncentracji.

VI.	Podsumowanie
Zasadnicze wyzwanie, przed jakim stoi Komisja Europejska, oceniając koncentracje w ob-

szarze kolejowego transportu towarowego, polega na tym, że mimo wprowadzanej liberalizacji, 
poziom konkurencji w tytułowej branży nie jest wysoki. W szczególności występuje znaczna dys-
proporcja wielkości aktywnych na rynku podmiotów, gdzie dominacja „narodowych” przewoźników 
stanowi pozostałość struktury rynku sprzed liberalizacji. Zatem punkt ciężkości oceny skupia się 
na umożliwieniu rozwoju przyszłej konkurencji.

Z perspektywy stosowania testu SIEC można próbować argumentować, że operacja koncen-
tracyjna z udziałem dominującego (z reguły publicznoprawnego) przedsiębiorstwa nie doprowadzi 
do „istotnego zaburzenia skutecznej konkurencji”, gdyż stan rynku (z istniejącym dominującym 
przedsiębiorstwem) poprzedzający koncentrację już wykazywał zakłócenia konkurencji. Kontynuując 
zatem tę linię rozumowania, koncentracja nie powoduje żadnego „dodatkowego” zaburzenia. 
Powyższemu twierdzeniu nie można odmówić pewnej powierzchownej logicznej poprawności, 
jednak dokładniejsza analiza sytuacji rynkowej każe skonkludować, że jest błędne. Po pierwsze, 
choć rzeczywiście ocena zakłócenia konkurencji będzie zawsze do pewnego stopnia relatywna 
i oceniana w oparciu o sytuację sprzed koncentracji, to rozporządzenie 139/2004 jednoznacznie 
wskazuje, że przykładem owego zaburzenia jest także umocnienie pozycji dominującej. 

Tworzenie równych dla wszystkich parametrów procesu konkurowania w sektorach siecio-
wych, gdzie występuje synergetyczny efekt skali i ekonomiczne oraz infrastrukturalne bariery 
wejścia są dosyć wysokie, jest trudne, gdyż nieuchronnie wiąże się z szerokim stosowaniem 
instrumentów nakazowych. Jest to pozornie paradoksalna konkluzja, ale w sytuacji, gdy istnieje 
duża dysproporcja skali profesjonalnych uczestników rynku konieczne staje się ograniczanie „swo-
body manewru” dominujących przedsiębiorstw, żeby z jednej strony zapobiegać wykorzystaniu 
przewagi (będącej w znacznej mierze pozostałością preliberalizacyjnego statusu) wobec innych 
uczestników rynku, z drugiej zaś – zapewnić warunki wejścia dla nowych podmiotów. Sektorowi 
towarowego transportu kolejowego daleko jeszcze do pełnej liberalizacji, natomiast pozytywne 
efekty procesu w postaci poprawy jakości usług i obniży cen są zauważalne. Wydaje się, że dosyć 
permisywne stanowisko Komisji wobec koncentracji w sektorze per saldo zdaje egzamin na tym 

43 Analogiczna prawidłowość występuje w przypadku dystrybucji nie tylko dostaw do zakładów produkcyjnych. Referencyjny przykład identyfikacji tego 
mechanizmu stanowi interpretacja dokonana na podczas badania okoliczności sprawy M.5579 – TLP/Ermewa, pkt 180.
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etapie (mimo sygnalizowanych pewnych kontrowersji), choć proces konsolidacji wpisany w każ-
dą branżę oligopolistyczną musi być stale monitorowany i może wymagać relatywnie szybkiej 
zmiany polityki regulatora. 
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W 2016 roku ostatecznie przyjęto czwarty pakiet kolejowy. Czwarty pakiet kolejowy kończy pro-
ces stopniowego otwierania rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE na konkurencję. 
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krajowych przewozów pasażerskich (konkurencja na rynku). Czy oznacza to, że konkurencja 
w formule otwartego dostępu rzeczywiście się rozwinie? Istotną barierą wejścia na rynek pa-
sażerskich przewozów kolejowych dla operatorów działających w formule otwartego dostępu 
mogą być przewozy wykonywane w ramach zobowiązania do świadczenia usług publicznych, 
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przepisy unijne dotyczące otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich na 
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I.	Wprowadzenie
W 2016 r. przyjęto tzw. czwarty pakiet kolejowy1. Jego celem jest dokończenie budowy jed-

nolitego europejskiego obszaru kolejowego, ożywienie europejskiego sektora transportu kolejo-
wego i uczynienie kolei bardziej konkurencyjnej w stosunku do innych środków transportu. Składa 
się on z dwóch filarów: „technicznego” i „rynkowego” (przez niektórych nazywanego także, nie 
bez przyczyny, „politycznym”). Jednym z kluczowych rozwiązań filaru „rynkowego” jest otwarcie 
rynku krajowych przewozów pasażerskich na konkurencję (zarówno w modelu „konkurencji o ry-
nek”, jak i w modelu „konkurencji na rynku”2). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2370 z 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia 
rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową3 
przyznaje przedsiębiorstwom kolejowym na sprawiedliwych, niedyskryminacyjnych i przejrzy-
stych warunkach, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1370/20074, prawo dostępu do 
infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu prowadzenia kolejowych 
przewozów pasażerskich. Przedsiębiorstwa kolejowe mają przy tym prawo do zapewniania po-
dróżnym możliwości wsiadania na dowolnej stacji i wysiadania na innej stacji. Prawo to obejmuje 
również dostęp do infrastruktury łączącej obiekty infrastruktury usługowej. Przywołane przepisy 
dyrektywy stosuje się od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa kolejowe będą zaś mogły uzyskać 
dostęp do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu wykonywania 
kolejowych przewozów pasażerskich od rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od 14 grudnia 
2020 r. Oznacza to, że teoretycznie po tej dacie przedsiębiorstwa kolejowe ze wszystkich państw 
członkowskich UE będą mogły uzyskać dostęp do krajowych sieci kolejowych i świadczyć ko-
mercyjne przewozy kolejowe (wprowadzenie modelu „konkurencji na rynku”), z zastrzeżeniem 
przewidzianego przez regulacje unijne prawa państw członkowskich do ograniczenia prawa do 
takiego dostępu na podstawie decyzji organu regulacyjnego, w przypadku, gdyby zagrażał on 
równowadze ekonomicznej umów o świadczenie usług publicznych (kwestia ta pozostaje jednak 
poza zakresem niniejszego artykułu). Czy w istocie jednak nowe rozwiązania przyniosą taki efekt? 

Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie trzeba w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na 
prawny model organizacji rynku przewozów pasażerskich obowiązujący w większości państw 
europejskich. Standardem jest to, że podstawowym graczem na tym rynku jest w istocie szero-
ko rozumiane państwo (obejmujące władze centralne i regionalne), które organizuje i finansuje 
zdecydowaną większość przewozów pasażerskich jako przewozy realizowane w ramach służby 

1 Pomiędzy 2001 a 2016 r. UE przyjęła cztery kolejowe pakiety legislacyjne obejmujące dyrektywy i rozporządzenia (pierwszy w 2001 r., drugi w 2004 r., 
trzeci w 2007 r. oraz czwarty w 2016 r.). Ich celem jest otwarcie rynków transportu kolejowego na konkurencję, uczynienie europejskiego transportu ko-
lejowego interoperacyjnym oraz ustanowienie warunków do rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Przepisy pakietów dotyczą w szcze-
gólności przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej, opłat pobieranych z tego tytułu, licencjonowania przedsiębiorstw kolejowych, przyznawania 
uprawnień maszynistom, wymagań w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, utworzenia Agencji Kolejowej UE, funkcjonowania organów 
regulacyjnych oraz praw i obowiązków pasażerów w transporcie kolejowym.
2 W sektorze transportu kolejowego wyróżnia się dwa zasadnicze prawne modele konkurencji., tzw. model konkurencji na rynku (competition in the 
market) oraz tzw. model konkurencji o rynek (competition for the market). Przez pojęcie modelu „konkurencji na rynku” rozumnie się sytuację, w której 
poszczególne przedsiębiorstwa kolejowe konkurują między sobą w zakresie świadczonych usług przewozowych o pasażerów w przewozach osób oraz 
o nadawców ładunków w przewozach towarów. Model „konkurencji o rynek” to z kolei system organizacji rynku transportu kolejowego, w którym kon-
kurencja pojawia się na etapie wyboru przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe, lecz nie występuje na etapie ich świadczenia. W tym modelu 
władze publiczne wybierają na określony czas przedsiębiorstwa świadczące usługi na danym obszarze w drodze konkurencyjnej i niedyskryminacyjnej 
procedury (zazwyczaj w drodze przetargu). Na etapie świadczenia usług przewozowych konkurencja między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi 
jest jednak wyłączona. Przedsiębiorstwa kolejowe wybrane do realizacji usług otrzymują de facto monopol na przewozy na wskazanym obszarze w ściśle 
określonym przedziale czasu (zob. szerzej: Jarecki, 2013).
3 Dz. Urz. UE 2016 L 352/1.
4 Rozporządzenie (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1).
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publicznej. Świadczenie usług publicznych stanowi podstawową działalność w sektorze transportu 
kolejowego (CER, 2008, s. 55). Przy czym zazwyczaj władze publiczne powierzają świadczenie 
usług, z pominięciem procedury konkurencyjnej, podmiotom wywodzącym się z zasiedziałego, 
narodowego przedsiębiorstwa kolejowego. Zasiedziałe przedsiębiorstwa kolejowe są główny-
mi uczestnikami rynku w większości państw członkowskich (Bergantino, s. 179 i 183). Niektóre 
z państw członkowskich wprowadziły prawo otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej i do-
puściły, niezależnie od legislacji europejskiej, możliwość wykonywania przewozów kolejowych 
na zasadach komercyjnych, tj. na własne ryzyko handlowe i odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
kolejowego, poza systemem wykonywania usług publicznych. W Niemczech otwarty dostęp do 
świadczenia przewozów pasażerskich istnieje od 1994 r. Otwarty dostęp funkcjonuje również 
Szwecji, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej czy we Włoszech (Knieps, 
2015, s. 47). Jak zauważono w piątym sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów kolejowych5, konkurencja w ramach otwar-
tego dostępu rozwinęła się w różnym stopniu i z różnym skutkiem w Austrii, Republice Czeskiej, 
Niemczech, we Włoszech, na Słowacji, w Szwecji i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej. W co najmniej 15 państwach członkowskich nowi operatorzy weszli na rynki 
pasażerskich przewozów kolejowych6 (przy czym w istocie nie w każdym przypadku byli to ope-
ratorzy prywatni, np. w Polsce w ostatnich latach powstało wielu operatorów samorządowych7). 
Rozwiązania w zakresie otwartego dostępu wprowadzono także w Polsce. W żadnym przypadku 
nie doszło jednak do spektakularnego rozwoju konkurencji ze strony nowych operatorów działa-
jących w formule otwartego dostępu i na tle przewozów o charakterze usługi publicznej przewozy 
komercyjne realizowane przez tego typu operatorów pozostały raczej zjawiskiem marginalnym 
(zob. podobnie: Król, 2016, s. 72; Beckers, Hirschhausen, Haunerland i Walter, 2009, s. 11). 
Chociaż ilość usług realizowanych w tej formule rośnie, to są one w dużym stopniu ograniczone 
do obsługi nisz rynkowych, które były niedoceniane przez operatora zasiedziałego, także w tych 
państwach, w których otwarty dostęp jest dopuszczalny w szerszym zakresie (Crtozet, Nash 
i Presto, 2012, s. 13). Nie wydaje się, aby objęcie tego typu rozwiązaniami, za pomocą regulacji 
unijnych, wszystkich państw członkowskich UE przyniosło inny skutek. 

W mojej opinii, jedną z zasadniczych przyczyn opisanego stanu może być funkcjonujący 
w większości państw europejskich system organizacji usług publicznych w transporcie kolejo-
wym. Teoretycznie, jak zauważono w pkt 25 preambuły do dyrektywy 2016/2370, funkcjonowa-
nie przewozów o charakterze usługi publicznej nie powinno samo w sobie stanowić przeszkody 
do wykonywania przewozów komercyjnych. Zgodnie z tym punktem preambuły, istnienie umów 
o świadczenie usług publicznych nie powinno uprawniać państwa członkowskiego do ogranicza-
nia innym przedsiębiorstwom kolejowym prawa dostępu do danej infrastruktury kolejowej w celu 
świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich, chyba że takie usługi zagrażałyby równowadze 
ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. Czwarty pakiet kolejowy nie ustanawia 
żadnej wstępnej hierarchii pomiędzy przewozami o charakterze usługi publicznej i przewozami 

5 Bruksela, 8.12.2016 r.; COM(2016) 780 final, s. 12.
6 Piąte sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów kolejowych Bruksela, 8.12.2016 r.; 
COM(2016) 780 final, s. 12.
7 A.S. Bergantino (2015, s. 172) zauważa, że na rynku przewozów kolejowych działa bardzo niewielu nowych operatorów wywodzących się całkowicie 
spoza sektora transport kolejowego.
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komercyjnymi (Maczkovics, 2017, s. 118). Niemniej jednak, moim zdaniem, problem w dostępie 
do rynku dla nowych operatorów komercyjnych może leżeć w samym sposobie organizowania 
i określania usługi publicznej, przy czym pomijam już możliwość ograniczenia dostępu do sieci dla 
nowych przewozów w przypadku zagrożenia dla równowagi ekonomicznej umów o świadczenie 
usług publicznych – tą kwestią nie zamierzam zajmować się w niniejszym artykule. 

Przede wszystkim zdecydowana większość przewozów jest powierzana przez państwo 
i realizowana w ramach systemu wykonywania usług publicznych, co oznacza, że na rynku po-
zostaje niewiele miejsca dla przedsiębiorstw kolejowych zainteresowanych świadczeniem usług 
komercyjnych (w ramach otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej). Zwyczajnie nie istnieje 
szerokie zapotrzebowanie na inne przewozy niż te, które zostały już zapewnione przez państwo. 
Skala działalności i popyt na rynku pasażerskich przewozów kolejowych zazwyczaj uniemożliwiają 
efektywne funkcjonowanie w tych samych relacjach wielu przedsiębiorstw kolejowych. Dodatkowo, 
państwo przekazuje przedsiębiorstwom kolejowym wykonującym usługi publiczne znaczne środki 
finansowe tytułem wynagrodzenia za ich realizację. Co, zazwyczaj, jest źródłem przewagi kon-
kurencyjnej tych przedsiębiorstw nad operatorami komercyjnymi. Wszystkie powyższe czynniki 
stanowią istotne niematerialne bariery wejścia na krajowe rynki pasażerskich przewozów kolejo-
wych i powodują, że wejście na te rynki zupełnie nowych operatorów działających na zasadach 
komercyjnych (w ramach otwartego dostępu) jest mocno utrudnione. 

Powstaje pytanie, czy powyższe spostrzeżenia mają jakiekolwiek znaczenie praktyczne. 
Niewątpliwie nie jest możliwe zlikwidowanie systemu realizacji usług publicznych. Państwo ma 
prawo, a nawet obowiązek, zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie transportu. Nie można 
także stawiać interesu operatorów komercyjnych, odpowiedzialnych (zapewne nawet docelowo) 
za wykonywanie mniejszości przewozów, ponad interesem całego społeczeństwa. Niemniej jednak 
powstaje inna wątpliwość – czy system świadczenia usług publicznych w państwach członkowskich 
UE jest rzeczywiście zorganizowany w sposób optymalny? Gwarancją tego, że usługi publiczne 
nie stanowią nieusprawiedliwionej przeszkody do wykonywania przewozów komercyjnych jest 
w pierwszym rzędzie to, że organizowane i finansowane przez państwo przewozy nie wykraczają 
poza to, co niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów władz publicznych. W tym kontekście 
należy postawić pytanie, czy władze krajowe faktycznie powierzają wykonywanie usług publicz-
nych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na zakres potrzeb społecznych 
oraz brak możliwości zapewnienia usług na zasadach rynkowych, czy ich działanie jest propor-
cjonalne w stosunku do założonych celów? Innymi słowy, czy organizując system świadczenia 
usług publicznych państwo pozostawia pole (i to pole odpowiednie) dla inicjatywy prywatnej? Czy 
przepisy prawa UE gwarantują, że właśnie takim standardom będzie odpowiadało postępowanie 
państw członkowskich UE?

Ograniczeniem arbitralności działań państw członkowskich UE w analizowanym zakresie 
jest w prawie UE pojęcie usługi publicznej. Państwo może powierzyć świadczenie i finansować 
wyłącznie te usługi, które mają charakter usług publicznych w rozumieniu unijnym. Odpowiedź na 
postawione przeze mnie pytania sprowadza się zatem właściwie jedynie do ustalenia czy przy-
jęte w prawie unijnym rozumienie pojęcia usługi publicznej gwarantuje, że działania podejmowa-
ne przez państwo w zakresie organizacji systemu świadczenia usług publicznych są konieczne 
i proporcjonalne w stosunku do potrzeb i sytuacji panującej na rynku i tym samym pozostawiają 
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(odpowiednią) możliwość realizacji przewozów komercyjnych (wykonywanych w ramach otwartego 
dostępu do infrastruktury kolejowej). Okazją do zadania tego pytania i podjęcia próby udzielenia 
na nie odpowiedzi jest nie tylko przyjęcie czwartego pakietu kolejowego, wprowadzającego dla 
unijnych przedsiębiorstw kolejowych ogólne prawo do dostępu do infrastruktury kolejowej w za-
kresie wszystkich rodzajów kolejowych przewozów pasażerskich, lecz także wydanie w ostatnim 
czasie przez sądy unijne kilku istotnych orzeczeń dotyczących rozumienia pojęcia usługi publicz-
nej, w tym w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego.

II.	Usługa	publiczna	w	rozumieniu	rozporządzenia	1370/2007
Pojęcie usługi publicznej pojawia się w art. 93 TFUE8. Trzeba zauważyć, że Traktat posłu-

guje się różnymi określeniami na usługi o charakterze służby publicznej w odniesieniu do sekto-
ra transportu lądowego („usługi publiczne”) i pozostałych sektorów („usługi w ogólnym interesie 
gospodarczym”)9. Jest to m.in. wyrazem historycznego szczególnego traktowania sektora trans-
portu lądowego. Art. 93 TFUE dotyczy wyłącznie transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śród-
lądowej, ponieważ znajduje się w tytule VI Traktatu „Transport”, którego postanowienia, zgodnie 
z art. 100 TFUE, odnoszą się wyłącznie do powyższych gałęzi transportu. Tym samym, podczas 
gdy do powierzenia świadczenia usług służby publicznej w transporcie lądowym odnosi się prze-
pis szczególny – art. 93 TFUE i dotyczące tego przepisu prawodawstwo pochodne, powierzenie 
usług w innych sektorach, w tym w sektorze transportu morskiego i lotniczego, jest analizowane 
na podstawie ogólnego przepisu art. 106 ust. 2 TFUE. Powyższe rozróżnienie ma nikłe znaczenie 
praktyczne, ponieważ pojęcie „usługi publicznej” zasadniczo odpowiada pojęciu „usługi w ogól-
nym interesie gospodarczym”10. Pomimo użycia określeń „usługa publiczna” i „usługa w ogólnym 
interesie gospodarczym”, Traktat nie zawiera definicji tych pojęć. Niemniej jednak prawodawca 
unijny podjął próbę sprecyzowania pojęcia „usługi publicznej w transporcie” w rozporządzeniu 
1370/2007 i definicję taką można skonstruować w oparciu o jego przepisy (zob. Kekelekis, 2012, 
s. 74; inaczej twierdzi: Maczkovics, 2009, s. 32–33 oraz 36). Rozporządzenie określa cechy usługi 
publicznej, takie jak niedyskryminacyjne i ciągłe świadczenie, bardziej masowy charakter, wyższy 
poziom bezpieczeństwa, wyższa jakość czy niższa cena niż w przypadku usług świadczonych 
tylko na zasadzie swobodnej gry sił rynkowych. Najistotniejsze jest jednak wskazanie, w definicji 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych (art. 2 lit. e rozporządzenia), że za usługę 
publiczną może zostać uznana wyłącznie taka usługa, której świadczenia podmiot świadczący 
usługi (operator) ze względu na swój własny interes gospodarczy bez wynagrodzenia11 nie pod-
jąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach. Według 
rozporządzenia usługą publiczną jest zatem usługa posiadająca określone cechy, która sama 

 8 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE 2012 C 326/47).
 9 M.in. w słynnym orzeczeniu z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH (Zb. Orz. 2003, s. I‒7747) TSUE konsekwentnie posługuje 
się określeniem usługi publicznej dla określenia usług służby publicznej w transporcie.
10 Pkt 60 orzeczenia Sądu UE z 26.11.2015 r. w sprawie T-461/13 Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej (opublikowane w elektronicznym 
Zb. Orz. – część ogólna). Należy zaznaczyć, że Królestwo Hiszpanii odwołało się od tego orzeczenia do TSUE (sprawa C-81/16 P). Zob. podobnie również 
orzeczenie Sądu UE z 12.02.2008 r. w sprawie T-289/03 British United Provident Association Ltd (BUPA) i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 
(Zb. Orz. 2008 r., s. II-00081), pkt 162 oraz orzeczenie Sądu UE z 16.07.2014 r. w sprawie T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung przeciwko 
Komisji Europejskiej (opublikowane w elektronicznym Zb. Orz. – część ogólna), pkt 132.
11 Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że w definicji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych zawartej w polskiej wersji językowej rozporządzenia 
nr 1370/2007 błędnie posłużono się określeniem „rekompensata” zamiast „wynagrodzenie”. W innych wersjach językowych rozporządzenia zwrot „re-
kompensata” nie występuje. Na przykład w angielskiej wersji językowej rozporządzenia występuje w tym kontekście zwrot „reward” oznaczający nagrodę, 
wynagrodzenie, zapłatę. Zwrot ten oddaje istotę świadczenia uzyskiwanego przez operatora, którym według rozporządzenia może być rekompensata, 
prawo wyłączne lub kombinacja obu tych form wynagrodzenia.
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w sobie (jako taka) ze względu na swój charakter lub tylko ze względu na niektóre przypisane 
jej cechy, np. przystępność cenową czy ciągłość, nie mogłaby zostać zapewniona za pomocą sił 
rynkowych (zawodność rynku). Oznacza to, że usługą publiczną może być także usługa, która 
wprawdzie mogłaby być świadczona komercyjnie (na zasadach rynkowych), lecz nie na takich 
samych warunkach, jak tego w uzasadniony sposób oczekują władze publiczne (rynek zapewnia 
usługę, ale nie jest to z punktu widzenia celów władz publicznych satysfakcjonujące). Należy przy 
tym zauważyć, że działania prawodawcy unijnego polegające na precyzowaniu sposobu określa-
nia usługi publicznej przez władze krajowe i tym samym ograniczaniu arbitralności ich działania 
w tym zakresie są konsekwentne. W ramach czwartego pakietu kolejowego wprowadzono nowe 
rozwiązania w tym zakresie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 
z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do ot-
warcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego12 wprowadza obowiązek 
opracowania przez właściwe organy specyfikacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicz-
nych oraz określenia zakresu ich stosowania. Właściwe organ muszą w tej kwestii przestrzegać 
zasady proporcjonalności. Specyfikacje muszą być zgodne z definicją zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych określoną w rozporządzeniu 1370/2007 (w art. 2 lit. e). Oznacza 
to, że nie mogą one wykraczać poza to, czego świadczenia operator bez rekompensaty w ogóle 
by się nie podjął albo nie podjąłby się w takim samym zakresie na warunkach określonych przez 
władze publiczne. Przy czym rozporządzenie precyzuje, że organizatorzy mogą w tym względzie 
łączyć usługi pokrywające koszty z usługami niepokrywającymi kosztów. Specyfikacje powinny 
generować pozytywne efekty sieciowe, między innymi w zakresie lepszej jakości usług, spójności 
społecznej i terytorialnej lub ogólnej wydajności systemu transportu publicznego oraz prowadzić 
do osiągnięcia celów polityki transportu publicznego w sposób efektywny kosztowo, a także za-
pewniać stabilność finansową operatora świadczącego usługi publiczne. Ponadto, nowelizacja 
rozporządzenia 1370/2007 przewiduje, że specyfikacje zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych powinny być spójne z celami polityki określonymi w dokumentach dotyczących po-
lityki transportu publicznego w państwach członkowskich, których treść i format oraz procedury 
konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami określa się zgodnie z prawem krajowym. 
Stanowi to odejście od pierwotnej propozycji Komisji, która w projekcie zmian do rozporządzenia 
1370/2007 zakładała wprowadzenie obowiązku opracowywania przez właściwe organy planów 
transportowych obejmujących wszystkie stosowne środki transportu na terytorium ich właściwo-
ści. Wydaje się, że wymóg ten ma ograniczone znaczenie, skoro rozporządzenie nie nakłada na 
władze krajowe konkretnego obowiązku przygotowania dokumentów dotyczących polityki trans-
portu publicznego, a dodatkowo nie precyzuje, co dokładnie należy rozumieć przez to określe-
nie. Powyższe jest tym bardziej dziwne, że według rozporządzenia specyfikacje mają prowadzić 
do osiągnięcia celów polityki transportu publicznego określonych w tych dokumentach. Sposób 
zapewnienia zgodności z powyższymi wymogami leży zatem całkowicie po stronie państw człon-
kowskich (Maczkovics, 2009, s. 125).

12 Dz. Urz. UE 2016 L 354/22.
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III.	Najnowsze	orzecznictwo	sądów	unijnych
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów unijnych państwa członkowskie mają szero-

kie uprawnienia dyskrecjonalne w kwestii definiowania tego, co uważają za usługi w ogólnym 
interesie gospodarczym. Definicja tych usług może zostać podana w wątpliwość przez organy 
UE jedynie w przypadku popełnienia przez państwo członkowskie oczywistego błędu w ocenie 
(„manifest error”)13. Wobec braku zharmonizowanych przepisów prawa UE w tej materii Komisja 
Europejska nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska w kwestii zakresu zadań z dziedziny 
usług publicznych spoczywających na operatorze wykonującym usługi, w tym w zakresie pozio-
mu kosztów związanych z tymi usługami, kwestii stosowności wyborów politycznych dokonanych 
w tym względzie przez władze krajowe ani w kwestii efektywności ekonomicznej operatora14. 
Z protokołu nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, uzupełniającego TUE15 
i TFUE, wynika, że wspólne wartości Unii w odniesieniu do usług w ogólnym interesie gospodar-
czym, w rozumieniu art. 14 TFUE, obejmują w szczególności zasadniczą rolę i szeroki zakres 
uprawnień dyskrecjonalnych organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie świadcze-
nia, powierzania i organizowania usług w ogólnym interesie gospodarczym w sposób możliwie 
najbardziej odpowiadający potrzebom odbiorców16.

Niezależnie od powyższego przysługujące państwu członkowskiemu uprawnienie do okre-
ślania usług w ogólnym interesie gospodarczym nie jest nieograniczone i nie może być wykony-
wane w sposób arbitralny jedynie w celu wyłączenia szczególnego sektora lub poszczególnych 
przedsiębiorstw z zakresu stosowania reguł konkurencji17. Aby daną usługę można było uznać 
za usługę w ogólnym interesie gospodarczym, musi ona wiązać się z ogólnym interesem gospo-
darczym, który wykazuje szczególne cechy w porównaniu z cechami wykazywanymi przez inne 
działania w ramach życia gospodarczego18. W orzeczeniu w sprawie Sądu UE z 26listopada 2015 r. 
w sprawie T-461/13 Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej wskazano pośrednio, że 
w przypadku istnienia kilku takich samych usług zakwalifikowanie tylko jednej z nich jako usługi 
publicznej stanowi oczywisty błąd w ocenie19. Chociażby dlatego, że trudno wówczas skutecznie 
twierdzić, że posiada ona szczególne cechy odróżniające ją od innych działań gospodarczych.

Organy UE, sprawując kontrolę nad określaniem przez państwa członkowskie zobowiązań 
z tytułu świadczenia usług publicznych, muszą uwzględniać, że zdefiniowanie przez państwo 
członkowskie usługi jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym można kwestionować tyl-
ko w razie popełnienia przez to państwo oczywistego błędu w ocenie. Kontrola ta musi jednak 

13 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 61; orzeczenie Sądu UE z 15.06.2005 r. w sprawie T-17/02 Fred Olsen, SA przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 2005 r., s. II-02031), pkt 216; orzeczenie Sądu UE z 22.10.2008 r. w sprawach połączonych T-309/04, T-317/04, T-329/04 oraz 
T-336/04 TV 2/Danmark A/S i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2008 r., s. II-02935), pkt 101 oraz orzeczenie Sądu UE z 6.10.2009 r. 
w sprawie T-8/06 FAB przeciwko Komisji (Zb. Orz. 2009 r., s. II-00196), pkt 63.
14 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 61; orzeczenie Sądu UE z 27.02.1997 r. w sprawie T-106/95 FFSA i inni przeciwko Komisji Europejskiej 
(Zb. Orz. 1997 r., s. II-00229), pkt 108 oraz orzeczenie Sądu UE z 1.07.2010 r. w sprawach połączonych T-568/08 oraz T-573/08 Métropole télévision 
(M6) i Télévision française 1 SA (TF1) przeciwko Komisji Europejskiej (Zb. Orz. 2010 r., s. II-03397), pkt 139 i przytoczone tam orzecznictwo. Przy czym 
trzeba zauważyć, że przepisy prawa UE, w tym przepisy rozporządzenia 1370/2007, w niektórych przypadkach wprowadzają obowiązek stosowania 
tzw. bodźców motywacyjnych, czyli mechanizmów wymuszających pewien poziom efektywności (wydajności) operatora świadczącego usługi publiczne 
(zob. szerzej: Jarecki, 2017, s. 19–30).
15 Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE 2012 C 326/13).
16 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 61.
17 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-289/03, pkt 168.
18 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 62, orzeczenie TSUE Z 10.12.1991 r. w sprawie C-179/90Merci convenzionali porto di Genova SpA 
przeciwko Siderurgica Gabrielli SpA (Zb. Orz. 1991 r., s. I-05889), pkt 27 oraz orzeczenie TSUE z 17.07.1997 r. w sprawie C-242/95T-Link A/S przeciwko 
De Danske Statsbaner (DSB) (Zb. Orz. 1997 r., s. I-04449), pkt 53.
19 Zob. pkt 74 orzeczenia.
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zapewniać poszanowanie pewnych minimalnych kryteriów dotyczących między innymi istnienia 
aktu władzy publicznej powierzającego danym podmiotom gospodarczym zadanie świadczenia 
usług w ogólnym interesie gospodarczym, a także powszechnego i obowiązkowego charakteru 
tego zadania20. Uznanie danej usługi za publiczną wymaga, aby zobowiązanie w zakresie za-
rządzania nią zostało powierzone określonym przedsiębiorstwom21. Ponadto, Sąd UE zauważył, 
że organy UE powinny przeprowadzać swoją kontrolę w sposób staranny (rzetelny) i obiektywny 
(bezstronny), co wymaga w szczególności wnikliwej analizy informacji przedstawionych przez 
państwo członkowskie22. Sąd UE stwierdził, że sam fakt, iż dane przedsiębiorstwo nie podjęłoby 
się, ze względu na swój własny interes gospodarczy, świadczenia danej usługi lub nie podjęłoby 
się jej świadczenia w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach, a zatem iż istnieje 
zawodność rynku, nie jest jeszcze wystarczający do zakwalifikowania usługi jako usługi pub-
licznej. Istnienie zawodności rynku nie wystarcza bowiem do tego, aby móc stwierdzić istnienie 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym, konieczne jest jeszcze chociażby określenie zadania 
w zakresie świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez państwo23. Niemniej 
jednak fakt, że przepisy krajowe nie stanowią wyraźnie, że dana usługa jest usługa publiczną nie 
pozwala Komisji na zaniechanie oceny tej usługi na podstawie przepisów dotyczących istnienia 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym24. 

Zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 świadczenie usług publicznych może zostać powie-
rzone na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych lub w ramach tzw. zasad ogólnych. 
Według rozporządzenia 1370/2007 przez umowę o świadczenie usług publicznych należy rozu-
mieć jeden lub kilka aktów wiążących, prawnie potwierdzających porozumienie zawarte pomiędzy 
właściwym organem publicznym (organizatorem) a podmiotem świadczącym usługi publiczne 
(operatorem), w sprawie powierzenia temu podmiotowi zarządzania usługami pasażerskiego 
transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych 
oraz świadczenie tych usług. W zależności od prawa państw członkowskich umowa może mieć 
również formę decyzji właściwego organu, która stanowi indywidualny akt ustawodawczy lub 
wykonawczy albo zawiera warunki, zgodnie z którymi właściwy organ samodzielnie świadczy 
usługi lub powierza ich świadczenie podmiotowi wewnętrznemu. Rozporządzenie zawiera zatem 
niezwykle szeroką definicję „umowy o świadczenie usług publicznych”. W zakresie tego pojęcia 
mieści się nie tylko umowa cywilnoprawna, lecz także akty charakteru umowy, w rozumieniu pra-
wa polskiego, w ogóle nie posiadające. Umowy o świadczenie usług publicznych powinny jed-
noznacznie określać zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, które musi wypełniać 
podmiot świadczący usługi publiczne, jak również obszar geograficzny, którego zobowiązania te 
dotyczą. Ponadto, rozporządzenie wymaga, aby umowy te określały z góry, w sposób obiektywny 
i przejrzysty, parametry, według których obliczane są ewentualne rekompensaty, tak aby zapobiec 
nadmiernemu poziomowi rekompensaty. Zasadą ogólną jest z kolei środek mający zastosowanie 
w sposób niedyskryminacyjny do wszystkich usług publicznych tego samego rodzaju w zakresie 

20 Orzeczenie Sądu UE z 7.11.2012 r. w sprawie T-137/10 Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI) przeciwko Komisji Europejskiej 
(opublikowane w elektronicznym Zb. Orz. – część ogólna), pkt 100-101 i przytoczone tam orzecznictwo oraz orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 63.
21 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 61.
22 Orzeczenie Sądu UE z 18.01.2017 r. w sprawie T-92/11 RENV Jørgen Andersen przeciwko Komisji Europejskiej, dotychczas nieopublikowane 
w Zb. Orz., pkt 57.
23 Ibidem, pkt 78.
24 Ibidem. pkt 64.
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transportu pasażerskiego na danym obszarze geograficznym, objętym właściwością miejscową 
danego organu. Zasady ogólne są zatem środkami stosowanymi w odniesieniu do jednego ro-
dzaju lub kilku rodzajów usług publicznego transportu kolejowego, które mogą być nakładane 
jednostronnie i w sposób niedyskryminujący przez organy publiczne na podmioty świadczące 
usługi publiczne lub które mogą zostać włączone do umów zawieranych między właściwymi or-
ganami i podmiotami świadczącymi usługi publiczne. Zasadą ogólną może być również prawo 
regionalne lub krajowe stosowane wobec wszystkich istniejących lub potencjalnych przewoźni-
ków w regionie lub państwie członkowskim. Państwa członkowskie lub organizatorzy publiczne-
go transportu zbiorowego mogą organizować transport publiczny na podstawie zasad ogólnych, 
takich jak ustawy, rozporządzenia lub środki regulacyjne. Jednakże zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia 1370/2007, jeśli przedmiotem zasad ogólnych jest przyznanie rekompensaty lub pra-
wa wyłącznego25, wymagane jest dodatkowo zawarcie umowy o świadczenie usług publicznych. 
Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Przedmiotem zasad ogólnych, niewymagających zawarcia 
dodatkowo umowy o świadczenie usług publicznych, może być określenie taryf maksymalnych 
dla wszystkich lub niektórych kategorii pasażerów26. Na tle powyższych rozważań należy jednak 
wyraźnie zauważyć, że fakt, iż usługa stanowi przedmiot umowy publicznoprawnej, sam przez się 
nie przesądza o tym, że usługa ta automatycznie i bez żadnych uściśleń dokonanych przez dane 
władze krajowe ma charakter usługi w ogólnym interesie gospodarczym27. 

Szczególnie interesujące w omawianym zakresie jest orzeczenie Sądu UE z 18 stycznia 
2017 r. w sprawie T-92/11 RENV Jørgen Andersen przeciwko Komisji Europejskiej28. Orzeczenie 
to dotyczyło decyzji Komisji Europejskiej z 24 lutego 2010 r. w sprawie umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie transportu zawartych pomiędzy duńskim ministerstwem transportu a Danske 
Statsbaner (pomoc państwa C-41/08 (ex NN 35/08))29. Decyzja ta odnosiła się do rekompensat 
z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych dla duń-
skiego przedsiębiorstwa kolejowego Danske Statsbaner SV (DSB). DSB jest przedsiębiorstwem 
kolejowym posiadającym w Danii długą tradycję. Przedsiębiorstwo to stanowi w całości własność 
państwa duńskiego. Świadczy wyłącznie usługi kolejowego przewozu osób i usługi powiązane 
w Danii, Szwecji, Norwegii oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
(także poprzez swoje spółki zależne). Sąd odniósł się w tym orzeczeniu do kilku kwestii. Jedną 
z najistotniejszych i najciekawszych, w szczególności w kontekście niniejszego artykułu, jest jed-
nak rozumienie pojęcia „usługi publicznej”. Skarżący prowadził działalność w zakresie przewozów 
autobusowych. Istotą jego skargi było to, że realizowane przez niego usługi transportu drogowego 
pokrywały się z trasami obsługiwanymi przez DSB na podstawie powierzonego temu operato-
rowi przez władze duńskie zobowiązania do świadczenia usług publicznych. Spostrzeżenie to 
dotyczyło połączenia pomiędzy stolicą Danii a szwedzkim miastem Ystad. Skarżący podnosił, że 
wykonywane przez niego usługi są lepsze (a przynajmniej porównywalne) od tych zapewnianych 
przez DSB w zakresie ciągłości, regularności, częstotliwości, zdolności przewozowych i stawek. 

25 Prawo wyłączne oznacza możliwość świadczenia niektórych usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci 
lub na danym obszarze z wyłączeniem innych podmiotów świadczących takie usługi.
26 Komunikat Komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych 
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE 2014 C).
27 Orzeczenie Sądu UE w sprawie T-461/13, pkt 71.
28 Dotychczas nieopublikowane w Zb. Orz.
29 Dz. Urz. UE 2011 L Nr 7/1.
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W jego opinii, oznaczało to, że w rzeczywistości nie występowała niedoskonałość (zawodność) 
rynku czy też luka w usługach zapewnianych przez rynek. W konsekwencji usługi wykonywane 
przez DSB faktycznie nie były usługami publicznymi (nie było potrzeby ustanawiania takich usług). 
W swojej decyzji Komisja Europejska nie podzieliła jednak poglądu skarżącego i uznała, że Dania 
nie popełniła oczywistego błędu w ocenie, kwalifikując przewozy realizowane przez DSB jako 
usługi publiczne.

Sąd UE wskazał, że Komisja ustaliła w swojej decyzji, iż z duńskiej ustawy o transporcie ko-
lejowym jasno wynikało zobowiązanie DSB do realizacji usług publicznych na podstawie umów 
negocjowanych z ministerstwem transportu. Umowy te określały szczegółowo linie obsługiwane 
przez DSB, a także wymogi dotyczące, punktualności, jakości oraz częstotliwości przewozów 
w konkretnym okresie. Ponadto, celem działań władz duńskich było ustanowienie spójnej i kom-
pleksowej sieci transportowej gwarantującej odpowiednią jakość usług dla pasażerów i spełnie-
nie celów w zakresie transportu określonych przez władze duńskie30. Jeśli chodzi o połącznie 
Kopenhaga-Ystad, to celem władz duńskich było także połączenie wyspy Bornholm i to nie tylko 
z Kopenhagą, lecz również z resztą terytorium duńskiego31 (w tym zakresie w odniesieniu do 
połączeń z Jutlandią skarżący zwracał uwagę, że ponieważ pasażerowie udający się w podróż 
z Jutlandii do Ystad muszą się przesiadać na dworcu centralnym w Kopenhadze, to mogą oni 
równie dobrze skorzystać z oferowanych przez niego połączeń autobusowych, które również 
rozpoczynają trasę na tej stacji32). Dodatkowo usługi kolejowe uwzględniały kilka specyficznych 
problemów, których nie rozwiązywały istniejące usługi autobusowe, takich jak obsługa sąsiadują-
cych miast szwedzkich na trasie pociągu mającego trzy postoje w szwedzkich miastach Fosieby 
(Malmö), Svedala i Skurup. Obsługa tych miast wpisywała się również w chęć zwiększenia moż-
liwości dostępu do wyspy Bornholm. Sąd nie zgodził się w tym zakresie z argumentacją skarżą-
cego, który twierdził, że postoje w tych miastach wynikały z przyczyn technicznych (konieczność 
przepuszczenia innych pociągów na jednotorowej linii kolejowej), a nie z chęci zapewnienia usług 
publicznych33. Sąd zwrócił uwagę, że pasażerowie wysiadają i wsiadają na tych stacjach, co 
oznacza, że postoje nie mają czysto technicznego charakteru, lecz służą transportowi pasażerów 
zamieszkałych w Szwecji i pracujących w Danii, a tym samym mają związek z realizacją celu służ-
by publicznej34. Z powyższych spostrzeżeń jasno wynika, że zobowiązanie do świadczenia usług 
publicznych powierzone DSB było szersze niż jedynie obsługa połączenia Kopenhaga – Ystad, 
pokrywało szereg innych połączeń nieobsługiwanych przez skarżącego. W tym sensie usługi pub-
liczne wykonywane przez DSB niewątpliwie nie były zapewniane przez rynek (Nicolaides, 2017). 
Sąd stwierdził, że udowodnienie występowania zawodności rynku nie jest kluczowym warunkiem 
wykazania istnienia uzasadnionego celu leżącego w interesie publicznym. Istnieją różne powody, 
które mogą uzasadniać decyzję władz krajowych o powierzeniu określnemu przedsiębiorstwu, za 
wynagrodzeniem, zobowiązania do świadczenia usług publicznych. Powierzenie takich zobowią-
zań nie jest zatem uzależnione wyłącznie od stwierdzenia występowania zawodności (niedosko-
nałości) rynku. Istnienie porównywalnej usługi, zapewniającej podobne połącznia, samo w sobie 

30 Zob. pkt 58 orzeczenia.
31 Zob. pkt 61 orzeczenia.
32 Zob. pkt 66 orzeczenia.
33 Pkt 62 orzeczenia.
34 Pkt 64 orzeczenia.
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nie jest wystarczające do podważenia kwalifikacji danej usługi jako usługi publicznej35. Warto 
zauważyć, że jedynym wyraźnie wskazanym przez Sąd UE uzasadnieniem dla uwzględnienia 
spornych połączeń w zobowiązaniu do świadczenia usług publicznych było dążenie do poprawy 
dostępności wyspy Bornholm36.

Ostatnią kwestią, którą warto omówić w kontekście najnowszego dorobku orzeczniczego 
sądów unijnych jest czy dochodowość danego połączenia wyklucza możliwość uznania go za 
usługę publiczną w transporcie i włączenia go do zakresu zobowiązania z tytułu świadczenia tych 
usług. Kwestia ta od dawna wzbudza duże kontrowersje. Przede wszystkim należy wskazać, że 
dopuszczalność takiej możliwości została ostatecznie potwierdzona przez prawodawcę unijnego 
w znowelizowanym rozporządzaniu 1370/2007, o czym wspomniałem powyżej. Chociaż Sąd UE 
nie odniósł się do tej kwestii w orzeczeniu w sprawie T-92/11 RENV Jørgen Andersen przeciwko 
Komisji Europejskiej, to ponieważ w zobowiązaniu do świadczenia usług publicznych, które było 
przedmiotem tego orzeczenia uwzględniono rentowne połącznia, brak uwag Sądu w tym zakresie 
można poczytywać za akceptację dla takiego rozwiązania (Nicolaides, 2017). 

Powyższych spostrzeżeń nie podważają w żaden sposób wnioski wynikające z innego, nie 
dawno wydanego, orzeczenia Sądu UE z 1 marca 2017 r. w sprawie T-454/13 Société nationale 
maritime Corse Méditerranée (SNCM) przeciwko Komisji Europejskiej37. Orzeczenie to dotyczyło 
decyzji Komisji Europejskiej38 odnoszącej się do realizacji usług regularnych połączeń morskich 
w ramach obowiązku świadczenia usług służby publicznej na liniach objętych stosowną umową 
między portem w Marsylii a kilkoma portami znajdującymi się na Korsyce. W umowie zawartej 
pomiędzy właściwymi władzami a operatorem rozróżniono dwa rodzaje usług: usługę stałą w za-
kresie transportu pasażerskiego i towarowego (usługa ta miała być wykonywana przez cały rok) 
oraz usługę dodatkową w zakresie transportu pasażerskiego (świadczoną wyłącznie w okresie 
największego nasilenia ruchu, tj. wyłącznie przez pewną część roku). Sąd podzielił pogląd Komisji, 
że w analizowanym przypadku mieliśmy do czynienia z dwiema różnymi usługami, a nie z dwo-
ma elementami tej samej usługi (np. elementem dochodowym i niedochodowym). Świadczenie 
usługi dodatkowej nie było niezbędne do realizacji usługi stałej. Usługi te miały bowiem odrębny 
charakter, w szczególności w zakresie rejsów i częstotliwości. W odniesieniu do rozkładu rejsów 
Sąd UE zauważył, że podczas gdy definicja usługi stałej narzucała minimalną godzinę wypłynię-
cia i konkretny przedział czasowy powrotu, to definicja usługi dodatkowej nie określała żadnego 
przedziału czasowego, jaki miałby być przestrzegany. Podobnie wyglądała sytuacja w zakresie 
częstotliwości – umowa nie narzucała żadnych obowiązków w przypadku usługi dodatkowej, a zdol-
ność transportowa była określana rocznie w okresach największego natężenia ruchu. Ponadto, 
usługi te były świadczone przy użyciu różnych statków i wyposażenia. W konsekwencji Sąd UE 
stwierdził, że ocenę spełnienia przez usługę stałą i dodatkową kryteriów usługi publicznej należy 
przeprowadzić oddzielnie. W tym zakresie Sąd UE potwierdził wnioski wynikające z decyzji Komisji, 
że usługa dodatkowa nie może być klasyfikowana jako mająca charakter służby publicznej, gdyż 

35 Pkt 69–70 orzeczenia.
36 Zob. pkt 70 orzeczenia.
37 Opublikowany w elektronicznym Zb. Orz. - część ogólna.
38 Zobacz decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) – Morskie połączenia liniowe Marsylia – Korsyka 
realizowane przez SNCM i CMN, tzw. decyzja o wszczęciu formalnej procedury dochodzenia, Dz. Urz. UE 2012 C 301/1 oraz decyzję Komisji Europejskiej 
z 2 maja 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) wdrożonej przez Republikę Francuską na rzecz Société Nationale Corse 
Méditerranée i Compagnie Méridionale de Navigation (Dz. Urz. UE 2013 L 220/20), tzw. decyzja kończąca postepowanie.
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jest ona faktycznie zapewniana na podobnych warunkach przez podmioty prywatne, nieotrzymu-
jące rekompensaty, a zatem działające na normalnych warunkach rynkowych39. Powyższe orze-
czenie w żaden sposób nie podważa tego, że usługa publiczna może składać się z elementów 
zarówno dochodowych, jak i niedochodowych, jednak poza kwestią rentowności pomiędzy tymi 
elementami nie powinno być istotnych różnic. Poszczególne elementy powinny być ze sobą ściśle 
powiązane pod względem ekonomicznym i technicznym. Na przykład nie ulega wątpliwości, że za 
jedną usługę powinna zostać uznana obsługa nierentownej (jako całości) sieci połączeń kolejo-
wych na konkretnym obszarze, o ile stanowi ona spójną, zintegrowaną całość i jest obsługiwana 
z wykorzystaniem tego samego typu taboru, na takich samych zasadach dla użytkownika (bilety, 
jakość itp.), pomimo że niektóre z połączeń uwzględnionych w ramach sieci transportowej są 
rentowne. Trudno byłoby jednak dojść do takiego samego wniosku, gdyby rentowne połączenia 
były obsługiwane po innej cenie, na innych warunkach, w innych standardach, z wykorzystaniem 
innego typu taboru. Wówczas mielibyśmy do czynienia z dwiema różnymi usługami, z których 
każdą należałoby oceniać pod kątem pojęcia usługi publicznej oddzielnie. 

IV.	Wnioski
Niewątpliwie pomiędzy liberalizacją sektora pasażerskich przewozów kolejowych a systemem 

świadczenia usług publicznych występują napięcia (Maczkovics, 2009, s. 26; cyt. za: Géradin, 
2000, s. 194). Konflikt pomiędzy otwartym dostępem a usługami publicznymi (koniecznością sub-
sydiowania części przewozów) jest wykorzystywany do spowolnienia procesu otwierania sektora 
pasażerskich przewozów kolejowych na konkurencję w wielu państwach (Bergantino, 2015, s. 176). 
Bardzo szeroki zakres swobody państw członkowskich w kwestii określania usług publicznych 
w transporcie kolejowym; ograniczona możliwość sprawowania kontroli działań podejmowanych 
w tym zakresie na poziomie krajowym przez organy UE; nieprecyzyjne, oparte w dużej mierze na 
nieostrych określeniach, wymogi, jakie pod adresem definicji usługi publicznej formułują przepi-
sy prawa UE, skutkuje ryzykiem konfliktu pomiędzy celami otwarcia krajowych rynków pasażer-
skich przewozów kolejowych na konkurencję a celami leżącymi u podstaw organizacji systemu 
świadczenia usług publicznych (zob. podobnie: Maczkovics, 2009, s. 33). Ogromną dowolność 
działania państw członkowskich w analizowanym zakresie potwierdzają wnioski wynikające 
z orzeczenia Sądu UE w sprawie T-92/11 RENV Jørgen Andersen przeciwko Komisji Europejskiej. 
W orzeczeniu tym Sąd UE stwierdził np., że decyzję władz krajowych o powierzeniu określonemu 
przedsiębiorstwu, za wynagrodzeniem, zobowiązania do świadczenia usług publicznych mogą 
uzasadniać różne powody. Sąd nie przedstawił jednak żadnych wyjaśnień na temat tego, jakie 
mogą to być powody. Podobnie, jasnym jest, że zobowiązanie do świadczenia usług publicznych 
może obejmować elementy rentowne i nierentowne40, niemniej jednak przepisy prawa UE ani 
orzecznictwo sądów unijnych nie wskazują w jakim zakresie i na jakich konkretnie warunkach 
w zobowiązaniu tym mogą być uwzględniane dochodowe elementy (poza wskazaniem, że cechy 
elementów rentownych i nierentownych nie powinny prowadzić do tego, że de facto będziemy 

39 Zob. pkt 149-154 oraz 179 orzeczenia.
40 Rozwiązanie to jest korzystne, ponieważ zmniejsza wysokość publicznego finansowania. Zyski z obsługi rentownych połączeń pomniejszają stratę 
operatora z tytułu wykonywania przewozów nierentownych, co przekłada się na zmniejszenie publicznego finansowania. W przypadku ograniczonej 
wielkości środków publicznych, jakie organizator może przeznaczyć na świadczenie usługi publicznej, model taki pozwala zwiększyć zakres usług do-
stępnych dla społeczeństwa w stosunku do sytuacji, w której jedynym źródłem ich finansowania byłyby środki budżetowe. 
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mieli do czynienia z dwiema różnymi, a nie jedną usługą). Pomimo że prawodawca unijny podjął 
próbę doprecyzowania tego, w jaki sposób władze krajowe powinny określać usługę publiczną, 
w dalszym ciągu pojęcie to podlega na tyle szerokiej interpretacji, że regulacje unijne nie dają 
żadnej pewności uczestnikom rynku. Nie mogą oni nawet przewidzieć czy przewozy realizowane 
jako komercyjne nie zostaną niespodziewanie uznane za usługę publiczną41. 

Większość autorów uznaje, że podstawowym prawnym zagrożeniem dla rozwoju komercyj-
nych kolejowych przewozów pasażerskich (wykonywanych w ramach otwartego dostępu) jest 
możliwość ograniczenia dostępu w przypadku, gdyby przewozy te zagrażały równowadze eko-
nomicznej świadczenia usług publicznych. Niewątpliwie jest to istotna kwestia. Jednak, w mojej 
opinii, istotną barierą w dostępie do rynku dla komercyjnych przewozów pasażerskich jest sam 
system świadczenia usług publicznych. Obecnie przepisy prawa UE nie gwarantują bowiem, że 
przewozy organizowane i finansowane przez państwo nie będą faktycznie wykraczać poza to, co 
konieczne i proporcjonalne z punktu widzenia uzasadnionych celów władz publicznych związanych 
z zaspokajaniem potrzeb społecznych, luką w zakresie określonych usług czy zawodnością rynku. 
A tym samym nie zapewniają, że państwo pozostawi odpowiednie pole dla działalności nowych 
operatorów komercyjnych i nie będzie w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać operatorów 
realizujących usługi publiczne. Ta niematerialna bariera sprawia, że rozwój przewozów realizo-
wanych w ramach otwartego dostępu będzie bardzo utrudniony. Skoro UE zdecydowała się na 
wdrożenie konkurencji na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, m.in. w formule otwartego 
dostępu (konkurencja na rynku), to powinna stworzyć odpowiednie warunki do jej funkcjonowa-
nia. W mojej opinii, w tym zakresie powinno mieścić się wypracowanie na poziomie prawa UE 
precyzyjnej definicji pojęcia „usługi publicznej”, opartej o konkretne, mierzalne kryteria, na pod-
stawie której można by określić, które usługi mogą być klasyfikowane przez władze krajowe jako 
usługi publiczne, a które powinny być świadczone na zasadzie swobodnej gry sił rynkowych (zob. 
podobnie: Maczkovics, 2009, s. 41; Beckers, Hirschhausen, Haunerland i Walter, 2009, s. 12).

Bibliografia

Beckers, T., von Hirschhausen, C., Haunerland, F. i Walter M. (2009). Long-Distance Passenger Rail Services 
in Europe: Market Access Models and Implications for Germany. OECDDiscussion Paper, 22(10).

Bergantino, A.S. (2015). Incumbents and new entrants. W: M. Finger, P. Messulam (red.), Rail Economics, 
Policy and Regulation in Europe. Padstow: Edward Elgar Publishing.

CER. (2008). European Railway Legislation Handbook. Bruksela: Community of European Railway and 
Infrastructure Companies, 23 September.

Crtozet, Y., Nash, C. i Presto J. (2012). Beyond the quiet life of natural monopoly: Regulatory Challenges 
ahead for Europe’s - rail sector, policy paper. Bruksela: Centre on Regulation in Europe.

Géradin, D. (2000). The Opening of State Monopolies to Competition: Main Issues of the Liberalization 
Process. W: D. Géradin, The liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond. 
The Hague: Kluwer.

Jarecki, S. (2013). Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich Przewozów 
kolejowych. Warszawa: EuroPrawo.

41 Taka zmiana miała miejsce, np. w odniesieniu do przewozów na trasie Kopenhaga-Ystad, które był przedmiotem orzeczenia Sądu UE w sprawie 
T-92/11 RENV Jørgen Andersen przeciwko Komisji Europejskiej, czy niedawno w odniesieniu do przewozów na trasie Warszawa – Łódź.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.7

Stefan Akira Jarecki            Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich a usługi publiczne99

Jarecki, S.A. (2017). Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące na rynku pasażerskich przewozów ko-
lejowych. W: M. Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania. 
Warszawa: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

Kekelekis, M. (2012). “Driving” Altmark in Land Transport. European State Aid Law Quarterly, 1.
Knieps, G. (2015). Competition and third party access in railroads. W: M. Finger, P. Messulam (red.), Rail 

Economics, Policy and Regulation in Europe. Padstow: Edward Elgar Publishing.
Król, M. (2016). Operatorzy open-accessowi – nowe zjawisko w pasażerskim transporcie kolejowym w Unii 

Europejskiej. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(5).
Maczkovics, C. (2009). The Railways at the Crossroads of Liberalisation and Public Service. European 

Procurement & Public Private Partnership Law Review, 1.
Maczkovics, C. (2017). The Fourth Railway Packge: The Next Stop on Journey to Liberalisation. European 

Competition and Regulatory Law Review, 2.
Nicolaides P., The Scope of Public Service Obligations, State Aid Hub.eu.



100

Marcin Kraśniewski*

Otwarty	dostęp	w	świetle	decyzji	Prezesa	 
Urzędu	Transportu	Kolejowego

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Analiza wybranych decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 1. Analiza stanów faktycznych spraw
 2. Podstawa odmowy przyznania otwartego dostępu
 3. Błędne stosowanie przepisów w decyzjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
III. Wnioski

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ocena mechanizmu otwartego dostępu obowiązującego po no-
welizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 roku. Oceny tego mechanizmu 
dokonano w oparciu o wybrane decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
w zakresie otwartego dostępu. Autor dokonuje analizy i porównania przepisów prawnych w za-
kresie otwartego dostępu obowiązujących przed i po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym 
z dnia 16 listopada 2016 roku, a także wskazuje na praktykę stosowania prawa w tym zakresie. 
W końcowej części artykułu autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: czy nowe rozwiązania 
prawne, tj. obowiązujące przepisy w zakresie otwartego dostępu, stanowią remedium na wystę-
pujące w obrocie prawnym problemy?

Słowa	kluczowe:	otwarty dostęp; Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; przewoźnik kolejowy; 
usługi publiczne; przewozy komercyjne.

JEL:	K23

I.	Wprowadzenie
Rok 2017 jest początkiem obowiązywania największej jak do tej pory nowelizacji ustawy 

o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 roku1. Niniejsza nowelizacja2 przyniosła istotne zmia-
ny w zakresie infrastruktury kolejowej, wprowadzając: jednolite pojęcia „infrastruktury kolejowej” 
i „zarządcy infrastruktury”; a także nowe pojęcie „infrastruktury usługowej i jej zarządcy”; zasady 

* Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wiceprezes Zarządu Polskiej 
Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie oraz prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów 
Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego; organizator cyklu konferencji pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”; e-mail: marcin.
krasniewski@unilodz.eu krasniewski@iuspublicum.pl. 
1 Ustawa z dn. 16.11.2016 r. o zamianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1923).
2 Nowelizacja miała na celu implementację do porządku krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, w szczególności: zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu
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funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: UTK), w tym zasadę kadencyj-
ności oraz podleganie Prezesowi Rady Ministrów i wyłączając go jednocześnie spod bezpośred-
niej podległości ministrowi właściwemu do spraw transportu; zasady udostępniania infrastruktury 
kolejowej oraz jej finansowania i wreszcie otwartego dostępu (open access). 

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. zastąpiła dotych-
czasowy rozdział 5c oraz art. 29a ust. 4–11. Procedurę otwartego dostępu w odniesieniu do 
przewozów międzynarodowych i krajowych częściowo ujednolicono, pozostawiając odmienny 
sposób oceny w zakresie wpływu usług na umowę o świadczenie usług publicznych. Mechanizm 
otwartego dostępu reguluje w aktualnym stanie prawnym art. 29c ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie międzynarodo-
wej w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
1) w wyniku przeprowadzonego badania, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewo-
zów pasażerskich3, Prezes UTK określi, że głównym celem proponowanych nowych usług 
kolejowych jest przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w różnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego 
badania;

2) w wyniku przeprowadzonego badania, o którym mowa w art. 12 ww. rozporządzenia, Prezes 
UTK określi, że proponowane nowe międzynarodowe połączenie pasażerskie nie zagraża 
równowadze ekonomicznej umowy.
Natomiast na trasach krajowych Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego do-

stępu, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe 
połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania. W zakresie 
procedury przeprowadzenia badania stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia 869/2014 
z wyłączeniem art. 13 i art. 14. Ustawa ponadto stanowi, że Prezes UTK uznaje równowagę 
ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem 
proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych  
na podstawie umowy.

Przyjęte rozwiązanie prawne różni się znacznie od obowiązującego uprzednio mechanizmu, 
który zakładał wydanie decyzji odmawiającej przyznanie otwartego dostępu w przypadku stwier-
dzenia, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika kolejowego wpłynie na warunki 
ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych, skutkując: 

alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wzmocnienia kompetencji i niezależności organu regulacyj-
nego, wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej i procesu ich udostępniania, w szczególności określenia zasad funkcjonowania dworców 
kolejowych. Rządowy projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 15.09.2016 roku. Przedmiotowy projekt był procedowany w Sejmie niezmiernie szybko. Po 
pięciu tygodniach od wypłynięcia do Sejmu odbyło się III czytanie i głosowanie nad projektem (21.10.2016 r.). Przy 431 głosach „za”, braku głosów „prze-
ciw” oraz wstrzymujących się nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu. Izba Wyższa Parlamentu 
wniosła poprawki, które zostały w całości przyjęte przez Sejm (16.11.2016 r.). Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 23.11.2016 roku, a następnie ogło-
szono ją w Dzienniku Ustaw w dniu 29.11.2016 roku. Ustawa weszła w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 30.12.2016 roku, z wyjątkiem: 
art. 1 pkt 17 lit. b i c, które wchodzą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia; art. 1 pkt 53–58, które weszły w życie po upływie sześciu 
miesięcy od dnia ogłoszenia; art. 2, który natomiast wszedł w życie z dniem 01.01.2017 roku.
3 Dz. Urz. UE L 239 z 12.08.2014, str. 1.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.8

Marcin Kraśniewski            Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego102

• wzrostem poziomu rekompensaty wypłacanej przez organizatora operatorowi publicznego 
transportu kolejowego o więcej niż 10% w stosunku do poziomu wynikającego z umowy 
o świadczenie usług publicznych 
lub

• zakłóceniem regularności przewozów pasażerskich, z uwzględnieniem natężenia ruchu na 
linii kolejowej oraz potrzeb podróżnych.
Analiza literalna obu rozwiązań może prowadzić do wniosku, iż zmienione zasady przyzna-

wania/odmawiania otwartego dostępu w polskim porządku zmieniły się na lepsze. Ustawodawca 
usuwa z ustawy niejasną przesłankę, jaką było zakłócenie regularności przewozów pasażerskich, 
wprowadza odrębne tryby przyznawania dostępu dla przewozów międzynarodowych i krajowych, 
zakłada opracowanie przez regulatora metodyki przeprowadzenia badań wpływu nowych prze-
wozów na równowagę ekonomiczną świadczonych usług publicznych, zakłada badanie wpływu 
działalności komercyjnej przez pryzmat przychodów osiąganych z wykonywania usługi publicznej, 
a nie wzrostu rekompensaty.

W tym miejscu należy zastanowić się jednak czy owe przemodelowanie mechanizmu otwar-
tego dostępu jest znaczącą zmianą dla polskiego rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Nie 
ulega wątpliwości, że stary mechanizm był częściowo niedoskonały, albowiem wprowadzał on 
niejasną przesłankę odmowy przyznania otwartego dostępu, jaką było zakłócenie	regularno-
ści przewozów pasażerskich, z uwzględnieniem natężenia ruchu na linii kolejowej oraz potrzeb 
podróżnych. Zmiany w zakresie otwartego dostępu były uzasadnione, ale nie z uwagi na samą 
istotę otwartego dostępu obowiązującego w Polsce, ale ze względu na stosowanie przepisów 
ustawy o transporcie kolejowym w tym zakresie. Nieprawidłowe stosowanie przepisów przez 
Prezesa UTK, a także w pewnej mierze przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, 
jakim jest minister właściwy do spraw transportu (obecnie: Minister Infrastruktury i Budownictwa; 
dalej: MIB), rodziło potrzebę zmian. Dostrzegalne były dysfunkcje tego mechanizmu godzące 
w interes pasażerów, przewoźników kolejowych, a także organizatorów publicznego transportu 
zbiorowego (sic!). Powyższa konstatacja prowadzi do konieczności postawienia następującego 
pytania: czy nowe rozwiązania prawne, tj. obowiązujące przepisy w zakresie otwartego dostępu, 
stanowią remedium na występujące w obrocie prawnym problemy? Jednocześnie można postawić 
pomocnicze pytania badawcze: czy nowy mechanizm gwarantuje obiektywne, pozbawione oddzia-
ływania podmiotów poddanych regulacji oraz władzy państwowej przeprowadzenie analizy wpływu 
działalności komercyjnej na usługi publiczne; czy nowy mechanizm traktuje na równi wszystkie 
podmioty poddane regulacji; czy nowy mechanizm należycie uwzględnia potrzeby podróżnych, 
jak również przewoźników komercyjnych; czy przesłanki odmowy przyznania otwartego dostępu 
są precyzyjne; czy nowy mechanizm określa czasowe ramy postępowania przed Prezesem UTK?

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na postawione powyżej pytania przez pryzmat 
wybranych decyzji wydanych przez Prezesa UTK w zakresie otwartego dostępu. Na ich podstawie 
zostały wyodrębnione dysfunkcje na etapie stosowania przepisów, które winny być uwzględnio-
ne przez ustawodawcę w toku prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, tj. nowelizacją z dnia 
16 listopada 2016 roku. Metodami badawczymi wykorzystanymi w analizie jest metoda badawczo-
-prawna oraz metoda empiryczna. Dokonano analizy i porównania przepisów prawnych w zakresie 
otwartego dostępu obowiązujących przed i po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 
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16 listopada 2016 roku. Metoda empiryczna wskazuje na praktykę stosowania prawa w zakresie 
otwartego dostępu. 

W niniejszej pracy dokonano analizy następujących decyzji Prezesa UTK: 
1) decyzja z dnia 8 kwietnia 2016 roku znak: DRRK-WR.715.19.2015.AnK przyznająca PKP 

Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych 
na trasie: Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia;

2) decyzja z dnia 8 kwietnia 2016 roku znak: DRRK-WR-715.3.2016.GS przyznająca PKP Szybkiej 
Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni otwarty dostęp dla pasażerskich 
przewozów kolejowych na trasie: Gdańsk Główny – Gdynia Główna – Gdańsk Główny;

3) decyzja z dnia 10 czerwca 2016 roku znak: DRRK-WR-715.9.2016.MA odmawiająca przy-
znania przewoźnikowi Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otwartego 
dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie: Warszawa Wschodnia – Poznań 
Główny – Warszawa Wschodnia;

4) decyzja z dnia 23 czerwca 2016 roku znak: DRRK-WR-715.5.2016.AnK odmawiająca 
przyznania przewoźnikowi Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu otwartego dostępu dla 
pasażerskich przewozów kolejowych na trasie: Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – 
Warszawa Wschodnia;

5) decyzja z dnia 8 grudnia 2016 roku znak: DRRK-WR-715.15.2016.MB odmawiająca przyznania 
przewoźnikowi Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu otwartego dostępu dla pasażerskich 
przewozów kolejowych na trasie: Wrocław Leśnica (Wrocław Nadodrze) – Rzeszów Główny 
i w relacji powrotnej;

6) decyzja z dnia 24 lutego 2017 roku znak: DRRK-WR-715.26.2016.ŁB odmawiająca przyzna-
nia przewoźnikowi Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu otwartego dostępu dla pasażer-
skich przewozów kolejowych na trasie: Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa 
Wschodnia.

II.	Analiza	wybranych	decyzji	Prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego	

1.	Analiza	stanów	faktycznych	spraw

1) Decyzja z 8 kwietnia 2016 roku wydana na wniosek PKP Intercity S.A. (wnioskowany dostęp 
na trasie Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia).

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożono 24 grudnia 2016 roku. Po uzupełnieniu braków 
formalnych Prezes UTK pismem z 15 stycznia 2016 roku poinformował o wszczęciu postępowa-
nia administracyjnego. W trakcie postępowania, w trybie art. 28r ust. 1a utk Prezes UTK wystąpił 
o przedstawienie dokumentów, informacji i wyliczeń niezbędnych do przeprowadzenia analizy 
do organizatorów publicznego transportu zbiorowego właściwych ze względu na przebieg wnio-
skowanej trasy: MIB, Marszałków Województw Łódzkiego i Mazowieckiego oraz Prezydenta 
m.st. Warszawy. W udzielonych przez organizatorów odpowiedziach nie wskazano, że przyznanie 
otwartego dostępu we wnioskowanym zakresie wpłynie na warunki ekonomiczne świadczenia 
usług na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Jednocześnie należy wskazać, że 
zgodnie z wyjaśnieniami MIB z przeprowadzonych badań przepływów pasażerów, na które się 
powołał, wynika, że przewozy realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych 
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dotychczas nie zaspokajały w pełni popytu pasażerów na usługi przewozowe w relacji Warszawa 
Wschodnia – Łódź Fabryczna. Przewozy komercyjne stanowiłyby zatem uzupełnienie istniejącej 
oferty, przez co nie wpływałyby znacząco na spadek przychodów, ale tworzyły efekt synergii na 
wnioskowanej linii komunikacyjnej. Prezydent m.st. Warszawy i Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie nie zajęli stanowiska w przedmiotowej sprawie.

2) Decyzja z 8 kwietnia 2016 roku wydana na wniosek PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście 
Sp. z o.o. (wnioskowany dostęp na trasie Gdańsk Główny – Gdynia Główna – Gdańsk Główny).

W dniu 20 stycznia 2016 roku do Prezesa UTK wpłynął wniosek przewoźnika o wydanie decyzji 
o przyznanie otwartego dostępu na trasie Gdańsk Główny – Gdynia Główna – Gdańsk Główny. 
Pismem z dnia 12 lutego 2016 roku Prezes UTK zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu postę-
powania administracyjnego, a następnie wystąpił w trybie art. 28r ust. 1a utk do organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego – MIB oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Udzielone 
odpowiedzi wskazywały na brak przeszkód dla funkcjonowania wnioskowanych połączeń w ramach 
otwartego dostępu, a jednocześnie na niezaspokojenie w pełni potrzeb podróżnych na usługi tego 
typu przewozami realizowanymi na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

3) Decyzja z 10 czerwca 2016 roku wydana na wniosek Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. (wnio-
skowany dostęp na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny – Warszawa Wschodnia).

W dniu 9 marca 2016 roku do Prezesa UTK wpłynął wniosek Kolei Mazowieckich o przyznanie 
otwartego dostępu na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny – Warszawa Wschodnia na 
okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku. Prezes UTK poinformował przewoźnika 
o wszczęciu postępowania pismem z dnia 31 marca 2016 roku. W toku postępowania zwrócono 
się o udzielenie odpowiedzi do MIB, marszałków województw: łódzkiego, mazowieckiego, wielko-
polskiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Marszałkowie województw łódzkiego i mazowieckiego 
nie wnieśli uwag. Natomiast Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił uwagę na kolido-
wanie wnioskowanej relacji z godzinami kursowania pociągów Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. MIB 
przekazał w odpowiedzi, że uruchomienie połączeń o charakterze komercyjnym na analizowanej 
trasie może oddziaływać w znacznym stopniu na poziom rekompensaty i deficytu oraz wpłynąć 
na zakłócanie regularności przewozów pasażerskich połączeń objętych umową o świadczenie 
usług publicznych realizowanych w całości bądź w części na wnioskowanej trasie. MIB oszaco-
wał spadek przychodów na poziomie 17% w przypadku uruchomienia jednej pary dodatkowych 
pociągów komercyjnych. Szacowany deficyt w przedmiotowych połączeniach wzrósłby zaś o ok. 
55%. Ponadto zwrócił uwagę, że dotychczas świadczone usługi w pełni zaspokajają popyt na 
danej relacji. Prezydent m.st. Warszawy i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nie zajęli 
stanowiska w przedmiotowej sprawie. PKP PLK S.A. poinformowała, że z uwagi na modernizację 
linii E-20 na odcinku Warszawa – Poznań nie widzi możliwości przydzielenia tras na podstawie 
decyzji o przyznaniu otwartego dostępu bez wpływu na trasowanie dotychczas realizowanych 
przewozów pasażerskich.
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4) Decyzja z 23 czerwca 2016 roku wydana na wniosek Arriva RP Sp. z o.o. (wnioskowany 
dostęp na trasie Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia).

Pismem z dnia 20 stycznia 2016 roku (data wpływu: 29 stycznia 2016 roku) Arriva RP złożyła 
wniosek o otwarty dostęp na trasie Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia 
na okres od 11 grudnia 2016 roku do 11 grudnia 2021 roku. Odpowiedzi w przedmiotowej sprawie 
udzielili: MIB, marszałkowie województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego 
i świętokrzyskiego, Prezydent m.st. Warszawy. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wskazał 
na możliwość wystąpienia konfliktu tras pociągów objętych umową o świadczenie usług publicznych 
na trasie Kielce – Sędziszów – Kraków Główny. Natomiast Marszałek Województwa Śląskiego pod-
kreślił tylko, że jego zdaniem pociągi uruchamiane na podstawie zawieranych umów o świadczenie 
usług publicznych powinny zostać wytrasowane priorytetowo, przed pociągami planowanymi do 
realizacji w ramach otwartego dostępu. Marszałek Województwa Małopolskiego przedstawił postu-
lat zmiany godzin odjazdu i przyjazdu pociągów, o których mowa we wniosku Arriva RP, z uwagi 
na ich kolizję z pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. W ocenie Zarządu Transportu Miejskiego 
w Warszawie przyznanie otwartego dostępu nie wpłynie na zakłócenie regularności przewozów 
aglomeracyjnych i wojewódzkich oraz na pogorszenie poziomu zaspokojenia potrzeb pasażerów 
korzystających z tego segmentu usług. Natomiast zadaniem MIB uruchomienie dodatkowych po-
łączeń może prowadzić do naruszenia równowagi ekonomicznej operatora (PKP Intercity S.A.). 
W ocenie MIB spadek przychodów wyniósłby od 20% w pierwszym roku, 27% w drugim roku, od 
34% – w trzecim. Zarządca infrastruktury kolejowej poinformował o braku możliwości przydzielenia 
wnioskowanych tras bez wpływu na trasowanie dotychczasowych połączeń. 

5) Decyzja z 8 grudnia 2016 roku wydana na wniosek Arriva RP Sp. z o.o. (wnioskowany dostęp 
na trasie Wrocław Leśnica <Wrocław Nadodrze> – Rzeszów Główny i w relacji powrotnej).

Przewoźnik złożył wniosek o wydanie decyzji w sprawie otwartego dostępu w dniu 25 maja 
2016 roku (datowane na dzień 24 maja 2016 roku), w którym zawnioskowano o otwarty dostęp 
na trasie Wrocław Leśnica (Wrocław Nadodrze) – Rzeszów Główny i w relacji powrotnej na okres 
od 1 października 2017 roku do 30 września 2022 roku. O odpowiedź w sprawie zwrócono się 
do MIB oraz marszałków województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego 
oraz podkarpackiego. Marszałek Województwa Małopolskiego poinformował, że wnioskowana 
działalność nie powinna wpłynąć na zakłócanie regularności połączeń wojewódzkich. Natomiast 
Marszałek Województwa Śląskiego oznajmił, że nie dysponuje informacjami dotyczącymi wpływu 
wnioskowanej działalności. Marszałek Województwa Podkarpackiego w odpowiedzi wyraził ocze-
kiwanie, że godziny kursowania pociągów Arriva RP zostaną dostosowane do godzin kursowania 
pociągów usługi publicznej. Marszałek Województwa Opolskiego poinformował, że uruchomie-
nie pociągów międzywojewódzkich przez Arriva RP wpłynie korzystnie na ofertę dla podróżnych 
z województwa opolskiego. Z kolej Marszałek Województwa Dolnośląskiego wskazał, że z za-
interesowaniem odnosi się do propozycji uruchomienia nowych połączeń dalekobieżnych, które 
mogą dać mieszkańcom Dolnego Śląska kolejne możliwości podróżowania. MIB wyraził opinię, 
że uruchomienie połączeń o charakterze komercyjnym na wspomnianej trasie może oddziaływać 
w znacznym stopniu na poziom rekompensaty i deficytu oraz wpłynąć na zakłócenie regularności 
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przewozów pasażerskich przez połączenia objęte umową o świadczenie usług publicznych re-
alizowane w całości bądź części na wnioskowanej trasie. Ponadto w ocenie MIB pojawienie się 
konkurenta może skutkować ograniczeniem przewozów realizowanych przez PKP Intercity S.A. 
na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, a nawet zagrażać świadczeniu usług 
o charakterze użyteczności publicznej. PKP PLK poinformowała, że nie widzi możliwości zwięk-
szenia liczby tras (na odcinku Wrocław Główny – Kraków Główny/Rzeszów Główny do grudnia 
2020 roku, natomiast na odcinku Wrocław Leśnica/Wrocław Nadodrze – Kraków Główny/Rzeszów 
Główny do grudnia 2021 roku) ze względu na przebudowę wiaduktu kolejowego i budowę przy-
stanku osobowego.

6) Decyzja z dnia 24 lutego 2017 roku wydana na wniosek Arriva RP Sp. z o.o. (wnioskowany 
dostęp na trasie: Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia).

Dnia 13 lipca 2016 roku do Prezesa UTK wpłynął wniosek Arriva RP (datowany na dzień 
12 lipca 2016 roku) o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Warszawa 
Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia na okres od 10 grudnia 2017 roku do 
10 grudnia 2022 roku. W odpowiedziach marszałkowie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, 
śląskiego oraz małopolskiego oraz Prezydent m.st. Warszawy nie zgłosili uwag oraz nie przedsta-
wili materiałów pozwalających na odmowę dostępu. W odpowiedziach organizatorzy regionalni 
zastrzegali sobie prawo pierwszeństwa przejazdu pociągów przed pociągami kursującymi na 
podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Natomiast MIB, podobnie jak ww. sprawie, 
wskazał, że uruchomienie wnioskowanej działalności stanowi zagrożenie dla usług świadczonych 
na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Ponadto MIB zwrócił 
uwagę, że przewozy Arriva RP mogą uniemożliwić realizację Krajowego Planu Transportowego4, 
albowiem połączenia z Krakowa do Białegostoku, Gdańska oraz Olsztyna możliwe są przede 
wszystkim dzięki relacji Warszawa – Kraków. Jednocześnie usługi świadczone w ramach otwar-
tego dostępu mogłyby skutkować zakłóceniem dostępności regionów atrakcyjnych turystycznie 
(m.in. Krynica-Zdrój, Sucha Beskidzka, Zakopane, Hajnówka) z uwagi na oparcie połączeń z tymi 
regionami na bazie relacji Warszawa – Kraków. PKP PLK poinformował, że nie widzi możliwości 
przydzielania tras, o które zawnioskowała Arriva RP.

2.	Podstawa	odmowy	przyznania	otwartego	dostępu

Podstawą odmowy przyznania otwartego dostępu przewoźnikom kolejowym w wymienionych 
powyżej decyzjach była przesłanka określona w art. 28r ust. 1b pkt 2 ustawy o transporcie kole-
jowym. Prezes UTK wydawał decyzję odmawiającą przyznanie otwartego dostępu w przypadku 
stwierdzenia, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika kolejowego wpłynie na 
warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie 
usług publicznych, skutkując zakłóceniem regularności przewozów pasażerskich, z uwzględnie-
niem natężenia ruchu na linii kolejowej oraz potrzeb podróżnych. 

Prezes UTK w toku swojego rozumowania na podstawie danych przedstawionych przez 
organizatora publicznego transportu zbiorowego stwierdzał, że działalność określona we wnio-
sku doprowadzi do zmniejszenia liczby pasażerów korzystających z przewozów realizowanych 
4 Dz. U. 2016, poz. 1996.
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w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. W związku z powyższym skutkiem pomniej-
szonych przychodów operatora byłby wzrost różnicy pomiędzy przychodami osiąganymi z tytułu 
realizacji połączeń użyteczności publicznej na liniach wskazanych we wnioskach a kosztami po-
noszonymi przy ich realizacji. W ślad za wzrostem deficytu połączeń realizowanych na podstawie 
umowy o świadczenie usług publicznych doszłoby do zwiększenia rekompensaty, jaka powinna 
być wypłacona operatowi. Jednak w świetle przedstawionych przez organizatorów umów Prezes 
UTK stwierdzał, że nie był możliwy wzrost ponad maksymalny poziom określony w ustawie bu-
dżetowej na dany rok kalendarzowy. Wobec powyższego w celu uniknięcia nadmiernego deficytu 
konieczne byłoby ograniczenie liczby połączeń realizowanych w ramach umowy o świadczenie 
usług publicznych. Działanie takie w konsekwencji uznawano za zakłócenie regularności.

3.	Błędne	stosowanie	przepisów	w	decyzjach	Prezesa	Urzędu	Transportu	Kolejowego

Po przeprowadzonej analizie wybranych decyzji Prezesa UTK w zakresie przyznania ot-
wartego dostępu w rozstrzygnięciach regulatora można dostrzec błędne stosowanie przepisów 
ustawy o transporcie kolejowym.

1. Brak analizy wpływu wnioskowanej działalności na warunki ekonomiczne usług świadczonych 
na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych

Po przeprowadzonej analizie ww. decyzji nie można zgodzić się z wnioskiem Prezesa UTK, 
że został wykazany wpływ działalności określonej we wniosku na warunki ekonomiczne usług 
świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, spełnia-
jące kryterium, o którym mowa w art. 28r ust. 1b utk, stanowiące przesłankę do wydania decyzji 
odmawiającej przyznanie otwartego dostępu. W decyzjach regulator wskazał, że uruchomienie 
przez wnioskodawcę nowych połączeń mogłoby	doprowadzić do rezygnacji części pasażerów 
z połączeń o charakterze użyteczności publicznej na rzecz pociągów przewoźnika. Odejście czę-
ści pasażerów pociągów usługi publicznej do pociągów wnioskodawcy mogłoby spowodować 
zmniejszenie wpływów operatora ze sprzedaży biletów.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 28r ust. 1b utk na Prezesie UTK spoczywa ciężar 
dowodu, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika kolejowego wpłynie	na warunki 
ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych, skutkując:
• wzrostem poziomu rekompensaty wypłacanej przez organizatora operatorowi publicznego 

transportu kolejowego o więcej niż 10% w stosunku do poziomu wynikającego z umowy 
o świadczenie usług publicznych 

lub 
• zakłóceniem regularności przewozów pasażerskich z uwzględnieniem natężenia ruchu na 

linii kolejowej oraz potrzeb podróżnych.
Analiza wpływu jest zatem kluczowym dowodem w ustaleniu znaczenia oddziaływania wnio-

skowanej działalności na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie 
umowy o świadczenie usług publicznych. Wydaje się, że Prezes UTK swoje rozumowanie opiera 
wyłącznie na stanowisku przedstawionym przez jednego z organizatorów publicznego transportu 
zbiorowego właściwych ze względu na przebieg trasy wskazanej we wniosku, tj. MIB, mimo że to 
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na regulatorze spoczywa wyłączny ciężar dowodu. Można także odnieś wrażenie, że MIB w toku 
postępowań ww. sprawach zajmuje stanowisko w sprawie, a nie wyłącznie udziela wymaganych 
dokumentów, informacji i obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia analizy rynku. Zajęcie sta-
nowiska przez organizatora publicznego transportu zbiorowego jest niedopuszczalne. Organem 
władnym do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania otwartego dostępu jest wyłącznie Prezes 
UTK, który na podstawie udzielonych dokumentów, informacji i obliczeń ze strony organizatorów 
ustala prawdę obiektywną.

Trzeba pamiętać, że ustalenie prawdy obiektywnej przez Prezesa UTK jest szczególnie 
istotne z uwagi na uznaniowy charakter decyzji. W przypadku konstrukcji mechanizmu otwartego 
dostępu mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem uznania administracyjnego – uznaniem 
regulacyjnym. Kryterium różnicującym zwykłe uznanie administracyjne i uznanie regulacyjne 
jest sposób związania organu. Uznanie regulacyjne ograniczone jest szeregiem uwarunkowań, 
z których najważniejszy jest wynik analizy rynku. Prawo ustanawia normatywny związek pomię-
dzy wynikiem tej analizy i treścią rozstrzygnięcia. Z literalnego brzmienia art. 28 ust. 1 utk wyraź-
nie wynika, iż decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu analizy. Dalsze przepisy ustawy nie 
zwalniają Prezesa UTK w żadnym wypadku z obowiązku przeprowadzenia analizy dotyczącej 
występowania przesłanek określonych art. 28r ust. 1b utk – tym samym decyzja wydana bez tej 
analizy jest obarczona poważną wadą.

Analiza rynku stanowi zatem zarówno źródło, jaki i ograniczenie władzy dyskrecjonalnej. Jest 
ona bowiem uwarunkowana prawem oraz czynnikami ekonomicznymi, mającymi w znacznym 
stopniu autonomiczny charakter (Hoff, 2008, s. 268). W przypadku decyzji o przyznaniu otwar-
tego dostępu występuje uznanie regulacyjne, które z uwagi na interes wnioskodawcy winno być 
ograniczane przez właściwą analizę wpływu działalności określonej we wniosku na warunki eko-
nomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług pub-
licznych. Z tego względu należy przyjąć, że organ winien wskazać metodę weryfikacji zebranych 
danych w toku postępowania, a jednocześnie podejmować samodzielne działania zmierzające 
do ustalenia danych potrzebnych do przeprowadzenia wymaganej przez prawo analizy. W przed-
miotowych decyzjach Prezes UTK nie podjął samodzielnie działań zmierzających do należytego 
rozpoznania sprawy, mimo że to on ocenia zasadność wydania decyzji o przyznaniu otwartego 
dostępu w konkretnych okolicznościach (Jarecki, 2013, s. 189). 

Dostrzegalne jest także, że Prezes UTK nie weryfikuje stanowisk przedstawionych przez 
pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego właściwych ze względu na prze-
bieg trasy wskazanej we wniosku. Trzeba zatem uznać, że stanowiska Prezesa UTK zawarte 
w uzasadnieniach decyzji są zgodne z oczekiwaniami jednego z uczestników postępowania, 
tj. MIB, a nie wynikiem rozumowania poprzedzonym wszechstronnym rozpoznaniem sprawy. 
Przyjęty przez Prezesa UTK tok rozumowania MIB stoi w kontrze z obowiązkiem dążenia do 
prawdy obiektywnej, a jednocześnie podważa dystynktywną cechę organów regulacyjnych, jaką 
jest niezależność. W doktrynie wskazuje się, że niezależność organów regulacyjnych postrzegana 
jest w kategoriach wolności od wpływów i nacisków politycznych oraz niezależności od wpływów 
branżowych, wynikających z określonych interesów uczestników rynku (Wiktorowska, 2013, s. 158; 
Kraśniewski, 2016, s. 82 i n.). 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.8

Marcin Kraśniewski            Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego109

Prezes UTK nie wyjaśnia, jaką metodą doszedł do twierdzeń sformułowanych w uzasadnieniu 
ani skąd wynikają podawane w uzasadnieniu liczby i wskaźniki dotyczące spadków przychodów. 
Poza tym wywody Prezesa UTK w dużych fragmentach oparte są na spekulacjach („mogłoby 
spowodować”, „może wystąpić spadek”). Przepis zaś dopuszcza odmowę przyznania otwartego 
dostępu tylko w przypadku, gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdzi „wpływ” i „sku-
tek”, a nie prawdopodobieństwo wystąpienia takich przesłanek.

Nie można wykluczyć, że wzrost liczby połączeń przez uruchomienie przewozów komercyj-
nych wobec zwiększającej się ich dostępności zarówno w zakresie godzin przyjazdów i odjazdów, 
jak i zróżnicowania cenowego oraz odmiennych niż w przypadku usług świadczonych przez PKP 
Intercity S.A. miejsc zatrzymań, wygenerowałby jeszcze większą liczbę pasażerów na tej trasie, 
przy jednoczesnej rezygnacji przez podróżnych z takich środków transportu, jak samochód lub 
autobus, co byłoby korzystne również dla operatora usługi publicznej. To właśnie ten operator 
w przeważającej większości korzystałby ze zwiększonego rynku. W tym miejscu należy nadmie-
nić, że polityka transportowa Unii Europejskiej zakłada przeniesienie strumieni podróżnych ze 
szkodliwych dla środowiska naturalnego gałęzi transportu (transport drogowy) na przyjazną dla 
środowiska kolej (Królikowska-Olczak, 2016, s. 20). 

Reasumując, analiza wpływu dokonywana przez Prezesa UTK powinna być przeprowadzona 
w oparciu o przejrzystą metodologię, z uwzględnieniem możliwości przyznania otwartego dostępu 
w zakresie mniejszym niż wnioskowany przez przewoźnika, który mógłby z nimi polemizować, 
przedstawiając argumenty uzasadnione własnymi badanymi. W ustawie wskazano maksymalny 
czas, na jaki może zostać przyznana decyzja. Prezes UTK w żadnej z ww. decyzji nie dokonywał 
oceny wpływu działalności komercyjnej na usługi publiczne pod kątem świadczenia ich przez 
okres krótszy niż wnioskowany przez przewoźników. 

2. Natężenie ruchu na linii kolejowej jako przesłanka zakłócenia regularności przewozów

Z przeanalizowanych decyzji wynika, że Prezes UTK wydaje się mylić natężenie ruchu na linii 
kolejowej, o której mowa w art. 28r ust. 1b pkt. 2 utk, w kontekście którego badana jest przesłanka 
zakłócenia regularności przewozów, z zagadnieniem przepustowości sieci kolejowej. 

Przepustowość oznacza potocznie zdolność do przepuszczenia w określonym czasie pewnej 
ilości czegoś (www.sjp.pwn.pl). W obrębie rynku kolejowego zdolność przepustowa linii kolejowej 
(odcinka tej linii) określa największą liczbę pojazdów kolejowych (lub ich składów) o określonych 
parametrach technicznych, które mogą przejechać w danych kierunkach po tej linii w określonej 
jednostce czasu (np. na godzinę, na dobę itd.). Określając zdolność przepustową, należy brać 
pod uwagę aktualny stan infrastruktury, a także potrzeby eksploatacyjne i modernizacyjne samej 
linii kolejowej lub jej odcinka i wynikające stąd ograniczenia (Wajda, 2014, s. 56). 

Natomiast literalne znaczenie terminu „regularność” jest następujące: powtarzający się w ści-
śle określonych lub jednakowych odstępach czasu (www.sjp.pwn.pl). Oznacza to, że błędne jest 
utożsamianie regularności przewozów ze zdolnością przepustową. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że decyzja o przyznaniu otwartego dostępu nie stanowi 
gwarancji przydzielenia trasy przez zarządcę infrastruktury kolejowej, a jedynie uprawnienie 
przewoźnika kolejowego do wystąpienia do zarządcy z wnioskiem o wytrasowanie trasy pocią-
gów. Przyznanie otwartego dostępu nie oznacza, że zarządca infrastruktury kolejowej, w oparciu 
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o przesłanki wynikające z art. 30 ust. 2 utk, przyzna trasę dla pociągów w zakresie przyznanym 
decyzją o otwartym dostępie, np. ze względu na przeszkody w postaci zaburzenia przepustowości.

Należy w tym miejscu nadmienić, że przepisy ustawy o transporcie kolejowym określają za-
sady konstrukcji rozkładu jazdy pociągów, uwzględniając m.in. znaczenie przewozów pasażer-
skich świadczonych w ramach usług publicznych. Priorytetyzacja wniosków o przydzielenie tras 
pociągów ma charakter wieloszczeblowy. Ustawa o transporcie kolejowym wymienia następujące 
aspekty, którymi powinno się kierować podczas konstruowania rozkładu jazdy pociągów: 
• maksymalizacja wykorzystania zdolności przepustowej;
• pierwszeństwo przewozu osób;
• ogłoszone plany transportowe lub zawarte umowy o świadczenie usług publicznych;
• obowiązek wykonywania przewozu nałożony przepisami ustawy – Prawo przewozowe;
• umowy ramowe w zakresie przewozu rzeczy.

Konstrukcja przepisu art. 30 ust. 2 utk przesądza, że kwestia maksymalizacji wykorzystania 
zdolności przepustowej ma charakter nadrzędny w stosunku do pozostałych czynników (Mazur, 
2016, s. 186 i n.). 

Z powyższego wynika, że proces konstrukcji rozkładu jazdy pociągów jest procesem zdetermi-
nowanym przez reguły określone prawem (w tym utk), a podmiotem właściwym dla skonstruowania 
rozkładu jest zarządca infrastruktury kolejowej. Nierozerwalny związek rozkładu jazdy pociągów 
i zdolności przepustowej sprawia, że rozważania prowadzone przez Prezesa UTK w tym zakresie 
nie są właściwe na etapie rozpoznania wniosku w sprawie otwartego dostępu.

3. Nieuwzględnienie potrzeb podróżnych

Prezes UTK nie uwzględnił potrzeb podróżnych, a te powinny być wzięte pod uwagę zgodnie 
z art. 28r ust. 1b pkt in fine, co znajduje wprost potwierdzenie w uzasadnieniu decyzji, gdzie regu-
lator stwierdza, że usługi uruchomione przez wnioskodawcę mogą być odpowiedzią na dotychczas 
niezaspokojone potrzeby podróżnych, np. w zakresie zwiększenia częstotliwości, jakości i standar-
du dostępnych połączeń. Treść art. 28r ust. 1b pkt in fine utk wyraźnie stanowi, że dla ziszczenia 
się przesłanki odmowy wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu w postaci zakłócenia 
regularności przewozów pasażerskich, koniecznym jest uwzględnienie natężenia ruchu na linii 
kolejowej, a jednocześnie potrzeb podróżnych – użyto bowiem w tym przepisie spójnika „oraz”.

Należy zaznaczyć, że Prezes UTK nie uwzględnił przedstawionych w toku postępowania od-
powiedzi organizatorów publicznego transportu zbiorowego właściwych ze względu na przebieg 
tras wskazanych we wnioskach, które niewątpliwie wskazywały na niedostateczne zaspokojenie 
potrzeb podróżnych przez połączenia realizowane w ramach umowy o świadczenie usług publicz-
nych. W decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu dla Arriva RP na trasie Wrocław Leśnica 
(Wrocław Nadodrze) – Rzeszów Główny i w relacji powrotnej Marszałek Województwa Opolskiego 
uznał, że uruchomienie dodatkowych pociągów międzywojewódzkich wpłynie korzystnie na ofer-
tę dla podróżnych z województwa opolskiego, zwłaszcza w przypadku zapewnienia dostępu do 
połączeń dalekobieżnych. W tej samej decyzji Marszałek Województwa Dolnośląskiego z zain-
teresowaniem odniósł się do propozycji uruchomienia nowych połączeń dalekobieżnych, które 
mogłyby przynosić kolejne możliwości podróżowania dla mieszkańców Dolnego Śląska.
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Pomimo ww. odpowiedzi marszałków województw Prezes UTK uznał, że uchronieniem 
działalności przewozowej przez wnioskodawcę doprowadzi do zmniejszenia liczby podróżnych 
korzystających z połączeń realizowanych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. 
Powyższa konstatacja nie została poparta przeprowadzoną analizą, ale oparta na materiale przed-
stawionym wyłącznie przez MIB. Ponadto Prezes UTK nie wskazał na metodologię obliczenia 
ewentualnego spadku podróżnych w pociągach kursujących w ramach usług publicznych. W tym 
miejscu należy wskazać, że celem aktów prawnych realizujących proces liberalizacji sektora 
kolejowego jest przywrócenie utraconych przez kolej przewozów zarówno pasażerskich, jak i to-
warowych (Królikowska-Olczak, 2016, s. 22). Ponadto Komisja Europejska wskazuje, że wobec 
stale rosnącej popularności transportu drogowego i lotniczego konieczne jest dostosowanie kolei 
do współczesnych wymogów konsumentów, aby mogła stać się konkurencją dla innych środków 
transportu (KE, 2008).

Nie można także wykluczyć, że wzrost połączeń dalekobieżnych na rynku kolejowych prze-
wozów pasażerskich doprowadziłby do rozwoju pomijanych do tej pory przez pociągi dalekobieżne 
stacji i przystanków kolejowych, a także podniósłby atrakcyjność dzielnic miast, w których się one 
znajdują. Nowe połączenia mogłyby zatem wpłynąć pozytywnie na mobilność społeczeństwa, 
a także rozwój gospodarczy. Kwestie te pozostają w sferze przypuszczeń, albowiem Prezes UTK 
nie odniósł się do nich w treści decyzji.

4. Antykonkurencyjny charakter decyzji

Prezes UTK, nie przeprowadzając wymaganej prawem analizy wpływu wnioskowanych 
działalności na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umo-
wy o świadczenie usług publicznych, wydaje uznaniową decyzję, która utrwala de facto pozycję 
rynkową PKP Intercity S.A. i chroni tego operatora przed konkurencją ze strony innych przewoź-
ników. Celem mechanizmu określonego w ustawie o transporcie kolejowym jest ochrona usług 
realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, a nie ochrona zasiedziałego 
operatora, jakim jest PKP Intercity S.A. i utrzymywanie monopolu na rynku kolejowych przewo-
zów pasażerskich. Brak ekonomicznej analizy oraz oparcie stanowiska Prezesa UTK wyłącznie 
na argumentach przedstawionych przez MIB uniemożliwia wszechstronne rozpoznanie sprawy, 
a w konsekwencji przejawia się nieskutecznością wprowadzania konkurencji na rynek. Trzeba 
bowiem pamiętać, że rozstrzygnięcie Prezesa UTK powinno w optymalny sposób realizować 
wartości wyróżnione w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym (Jarecki, 2013, s. 192). 
Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym5 jego istotą jest konkurencja 
regulowana oraz zrównoważony rozwój. 

5. Przewlekłość postępowania

Duże zastrzeżenia budzi czas prowadzenia przez Prezesa UTK postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o otwarty dostęp. Należy zwrócić uwagę, że w postępowaniu wszczętym na wniosek 
Arriva RP dot. relacji Wrocław Leśnica (Wrocław Nadodrze) – Rzeszów Główny i relacji powrotnej 
sekwencja zdarzeń była następująca: 25 maja 2016 roku złożenie wniosku przez przewoźnika; 

5 Ustawa z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1954).
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12 grudnia 2016 roku wydanie decyzji (czas trwania postępowania: ponad pięć miesięcy). W po-
stępowaniu wszczętym na wniosek Arriva RP dot. relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny 
i w relacji powrotnej przedmiotowy wniosek złożono 13 lipca 2016 roku, natomiast decyzję wydano 
24 lutego 2017 roku (czas trwania postępowania: siedem miesięcy). Z kolei w sprawie przyznania 
otwartego dostępu Kolejom Mazowieckim na trasie Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna – 
Warszawa Wschodnia wniosek złożono 9 marca 2016 roku, natomiast decyzję wydano 11 lipca 
2016 roku (czas trwania postępowania: cztery miesiące). Kolejny wniosek Arriva RP w sprawie 
otwartego dostępu na trasie Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia 
wpłynął 13 lipca 2016 roku, natomiast decyzja w tej sprawie została wydana 24 lutego 2017 roku 
(czas trwania postępowania: ponad siedem miesięcy).

Rozstrzygnięcie sprawy po upływie kilku miesięcy sprawia, że przewoźnik zostaje postawiony 
przed poważnym problemem z uzyskaniem rzeczywistego otwartego dostępu do wnioskowanych 
linii kolejowych, a to z uwagi na dalsze etapy całokształtu sprawy, tj. uzgodnienia z zarządcą in-
frastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.). Kolejne etapy, jakie następują po przyznaniu otwartego 
dostępu, są czasochłonne, a jednocześnie wymagają należytego przygotowania się przewoźnika 
pod względem technicznym, finansowym, logistycznym oraz informacyjnym.

6. Wydanie odmownej decyzji nieprzewidzianej w przepisach ustawy o transporcie kolejowym 

Prezes UTK wydał decyzję nieprzewidzianą w przepisie art. 28r utk. Jak bowiem wyni-
ka z sentencji  analizowanych decyzji, organ odmówił wydania decyzji o przyznaniu otwar-
tego dostępu , podczas gdy przepis ten umożliwia wydanie decyzji o odmowie przyznania 
otwartego dostępu. 

Powyższe zagadnienie nie budzi wątpliwości w literaturze. Jak wskazuje M. Wasiak, pra-
wodawca w treści komentowanego przepisu posłużył się niezręczną formułą „może odmówić 
wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu”. Literalna interpretacja przepisu prowadziłaby 
do konkluzji, że Prezes UTK uprawniony jest do wydania decyzji o przyznaniu otwartego do-
stępu, jak też uprawniony jest do odmowy wydania rzeczonej decyzji. Systemowa interpretacja 
komentowanego przepisu prowadzi jednakże do konkluzji, że Prezes UTK uprawniony jest do 
wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, jak też uprawniony jest do wydania decyzji 
o odmowie przyznania otwartego dostępu. De lege ferenda należy postulować dokonanie od-
powiedniej korekty treści komentowanego przepisu przez zastąpienie sformułowania „może 
odmówić wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu” sformułowaniem „może odmówić 
przyznania otwartego dostępu” albo wyrażeniem „może wydać decyzję o odmowie przyznania 
otwartego dostępu” (Wasiak, 2014, s. 509). Podobnie podnosi M. Przybylska, która uważa, że 
treści art. 28r ust. 1b utk nie należy interpretować dosłownie, przepis ten bowiem wskazuje, 
że „Prezes UTK może odmówić wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu”, co ozna-
cza, że Prezes UTK może odmówić wydania decyzji, a chodzi o możliwość odmowy prawa do 
przewozu osób w transporcie kolejowym niebędącym przewozem o charakterze użyteczno-
ści publicznej, a więc odmowy przyznania otwartego dostępu, a nie odmowy wydania decyzji  
(Przybylska, 2014).
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III.	Wnioski
Po przeprowadzonej analizie wybranych decyzji wydanych przez Prezesa UTK można 

stwierdzić, iż mechanizm otwartego dostępu przed nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym 
z 16 listopada 2016 roku stosowany był nieprawidłowo. Pożądana była zmiana stanu prawnego 
w tym zakresie, którą przyniosła ww. nowelizacja ustawy. Analiza przepisów noweli prowadzi jed-
nak do wniosku, iż nowy mechanizm nie stanowi remedium na występujące w obrocie prawnym 
problemy, a tylko w pewnym zakresie poprawia stan prawny. Plusem mechanizmu określonego 
w art. 29c utk jest odesłanie do rozporządzenia 869/2014, które przewiduje opracowanie przez 
regulatora metodyki przeprowadzania badania wpływu nowych przewozów na równowagę eko-
nomiczną świadczenia usług publicznych. Metodyka powinna być zrozumiała, przejrzysta i nie-
dyskryminacyjna, a jednocześnie dostępna poprzez jej publikację w Internecie. Przyjęcie takiego 
rozwiązania niewątpliwie tworzy pewną przewidywalność działań Prezesa UTK (Jarecki, 2017). 
Można mówić o pewnej przewidywalności, albowiem opracowanie metodyki pozostawione jest 
w całości Prezesowi UTK. Brak jest natomiast wskazówek/wytycznych dla opracowania metodyki 
bezpośrednio w ustawie. Lepszym rozwiązaniem byłoby określenie przez ustawodawcę podsta-
wowych zasad metodyki przy jednoczesnym pozostawieniu Prezesowi UTK pewnej możliwości 
ich doprecyzowania lub zmodyfikowania, stosownie do aktualnych potrzeb rynku. W obronie 
powyższego postulatu można powołać się na konieczność zagwarantowania pewności prawa 
oraz przewidywalności i stabilności z punktu widzenia podmiotów potencjalnie zainteresowanych 
świadczeniem usług w ramach otwartego dostępu. W niniejszej pracy stwierdzono, że Prezes UTK 
nie przeprowadzał stosownej analizy wpływu wnioskowanej działalności na przewozy użyteczno-
ści publicznej świadczone na tej samej linii. Dostrzegalne jest fragmentaryczne zapoznanie się 
ze zgromadzonym materiałem, a także brak przeprowadzania przez regulatora własnych badań 
oraz wskazania przez niego metodologii, która doprowadziła do sformułowania takich a nie innych 
wniosków końcowych w decyzjach administracyjnych. Z uwagi na powyższe wskazanym byłoby, 
aby ustawa określała, jakie czynności składają się na dokonanie analizy wpływu działalności ko-
mercyjnej na usługi publiczne, na przykład poprzez wymienienie ich w katalogu otwartym.

Nie można także stwierdzić, iż nowe przepisy gwarantują w pełni obiektywne postępowanie 
przed organem. Na obecnym etapie trudno jest jednak stwierdzić czy postępowanie w zakresie 
otwartego dostępu jest pozbawione wpływów podmiotów poddanych regulacji oraz władzy pań-
stwowej. Z pewnością poprawa w tym zakresie nie wynika z art. 29c utk, ale z przepisów zmienia-
jących status Prezesa UTK jako organu regulacyjnego. Nowelizacja wyposażyła bowiem Prezesa 
UTK w cechę kadencyjności, która wzmacnia znacznie jego niezależność, przy równoczesnym 
ograniczeniu wpływu na jego działalność ministra właściwego ds. transportu jednoczesnego or-
ganizatora publicznego transportu zbiorowego. Niezależność organu regulacyjnego gwarantuje 
bowiem obiektywne rozpoznanie sprawy. We wprowadzeniu kadencyjności oraz zmianie podległo-
ści regulatora należy upatrywać gwarancji równości wszystkich podmiotów poddanych regulacji, 
a nie bezpośrednio, w nie do końca jasnym, mechanizmie otwartego dostępu. 

Niepewność dla potencjalnych wnioskodawców wiąże się z użyciem w art. 29c utk niejasnych 
terminów. Na szczególną uwagę zasługuje art. 29c ust. 4 utk, który stanowi, że Prezes UTK uznaje 
równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku 
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gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne	niż	nieistotne	obniżenie przychodów z przewozów 
realizowanych na podstawie umowy. Pamiętając o ww. błędach w stosowaniu przepisów starego 
mechanizmu, trzeba w tym miejscu zadać pytanie: ile wynosi nieistotne obniżenie przychodów? 
Próżno szukać odpowiedzi w obowiązującej ustawie, chociaż zagadnienie to należy uznać za jedno 
z podstawowych z punktu widzenia potencjalnego wnioskodawcy. Zasygnalizowaną niejasność 
należy jednocześnie połączyć z brakiem ustawowego określenia metodyki przeprowadzenia ba-
dania wpływu działalności komercyjnej na usługi publiczne czy choćby wymienienia wytycznych 
w tym zakresie. Taki stan rzeczy sprawia, że proces ubiegania się o otwarty dostęp jest niejasny 
i nieprzewidywalny. Przewoźnik kolejowy ma utrudnioną sytuację na etapie konstruowania wniosku 
o otwarty dostęp – brak wytycznych pozwalających na wykonanie właściwych obliczeń wpływu 
wnioskowanej działalności, jak również w toku postępowania przed Prezesem UTK – brak możli-
wości polemizowania z przedstawionymi danymi i obliczeniami. Ponadto przyjęty mechanizm nie 
zmienia uprzywilejowania wynikającego z oczywistych względów – pozycji spółki PKP Intercity 
S.A., która jako operator świadczący usługi publiczne może kształtować swoje wnioski o przy-
znanie otwartego dostępu w oparciu o dysponowane wyniki tych przewozów. Wprowadzenie kry-
terium „nieistotne obniżenie” zamazuje transparentność postępowania, a jednocześnie utrudnia 
określenie wymaganych przez ustawę obliczeń wpływu działalności komercyjnej na działalność 
niekomercyjną (usługi publiczne). Oczywiście nie należy odmawiać PKP Intercity S.A. możliwości 
składania wniosków o przyznanie otwartego dostępu i świadczenia usług komercyjnych, co byłoby 
niewątpliwie dyskryminujące dla przewoźnika zasiedziałego, ale należy zmierzać do wyrównania 
pozycji wszystkich podmiotów działających albo chcących działać na rynku. Równouprawnienie 
jednocześnie przełoży się na lepszą dbałość o pasażera, którego być może nowi przewoźnicy 
albo przewoźnicy już działający na rynku będą mogli przyciągnąć nowymi ofertami. Nie ulga 
wątpliwości, że oferty te muszą być uzupełnieniem usług publicznych a nie konkurencją. Nowy 
mechanizm nie gwarantuje jednak możliwości przeprowadzenia postępowania tak, aby bez wąt-
pliwości stwierdzić czy są one uzupełnieniem, czy konkurencją, tj. czy wpływają istotnie na usługi 
publiczne, czy ich wpływ jest nieistotny.

Jednym z postulatów de lege fereneda jest także uwypuklenie w przepisach idei wewnętrznej 
integracji kolei przy jednoczesnym tworzeniu przez nią zwartej i atrakcyjnej dla pasażera oferty, 
która będzie stanowiła konkurencję dla transportu drogowego, zwłaszcza drogowego indywi-
dualnego. Z tego względu analiza wpływu wnioskowanej działalności komercyjnej powinna być 
przeprowadzana także pod kątem potencjalnego przypływu pasażerów, z której jednocześnie 
korzystaliby również inni przewoźnicy, a zwłaszcza przewoźnicy świadczący usługi publiczne. 
Można bowiem przyjąć, że celem usług publicznych jest zapewnienie społeczeństwu podstawo-
wych dóbr i dostarczanie ich bez względu na ich rentowność, natomiast usługi komercyjne mo-
głyby realizować inne cele transportu kolejowego – zwiększanie potencjału kolei w konkurencji 
wewnątrzgałęziowej. Taka koncepcja usług świadczonych w ramach otwartego dostępu uwzględ-
nia interes i potrzeby podróżnych, a jednocześnie lepiej wpisuje tę działalność gospodarczą 
w strukturę rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Jednocześnie sprzyjałaby pojawianiu się 
nowej jakości i nowatorskich rozwiązań w ofertach, a także mobilizowałaby wnioskodawców do 
rozeznania na etapie przygotowywania wniosku wszystkich potrzeb podróżnych, regulatora zaś  
do należytej weryfikacji.
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Na koniec należy odnieść się do czasu trwania postępowania przed Prezesem UTK. Na 
gruncie uprzednio obowiązującego stanu prawnego wyraźnie zauważalna jest przewlekłość po-
stępowania. Nowelizacja z 16 listopada 2016 roku nie wprowadza jednak zmian w tym zakresie. 
W związku z powyższym jako postulat de lege fereneda należy uznać konieczność limitowania 
czasu trwania postępowania w sprawie otwartego dostępu. Dotychczasowa praktyka w tym zakre-
sie wskazuje na znaczne zagrożenie dla wykonywania przewozów kolejowych w ramach otwar-
tego dostępu po jego uzyskaniu. Trzeba bowiem pamiętać, że przed uruchomieniem działalności 
przewozowej konieczny jest m.in. zakup taboru (ustawa nie wymaga jego posiadania w momencie 
złożenia wniosku) oraz jego przystosowanie pod względem technicznym, homologacje i wreszcie 
przydzielenie trasy pociągów w RRJ. Prowadzanie wielomiesięcznych postępowań przez Prezesa 
UTK niewątpliwie utrudnia, a nawet uniemożliwia pojawienie się nowych usług komercyjnych na 
rynku. Taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia przez potencjalnych przewoźników świadczących 
usługi w ramach otwartego dostępu z gospodarczego punktu widzenia. Musiałby on planować 
uruchomienie przewozów z kilkuletnim wyprzedzeniem, czego nie można zaakceptować z takich 
przyczyn, jak brak przewidywalności prawa, brak stabilności rynku, wysokie koszty wejścia na ry-
nek czy modernizacja infrastruktury kolejowej. Ponadto trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
przewoźnik kolejowy będzie przygotowywał się do działalności gospodarczej przez kilka lat bez 
uzyskiwania w tym czasie jakichkolwiek przychodów. W interesie przewoźników komercyjnych 
jest uruchomienie swojej działalności w jak najszybszym czasie, ponieważ mogą przeprowadzić 
analizy przychodów z tej działalności i skonstruować ofertę dla pasażerów. Planowanie świad-
czenia usług komercyjnych z kilkuletnim wyprzedzeniem jest zatem nierealne. Ustawa o trans-
porcie kolejowym powinna ograniczać czas trwania postępowania lub wyposażać Prezesa UTK 
w kompetencje pozwalające na „wymuszanie” od podmiotów zobowiązanych do przedstawiania 
dokumentów, informacji i wyliczeń w toku postępowania w zakreślonym przez ten organ termi-
nie. Przewlekłość postępowania wynika bowiem w dużej mierze z konieczności oczekiwania na 
udzielenie informacji przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego. 

Bibliografia

Będkowski-Kozioł, M. i Gołąb, Ł. (2013). O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą 
rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny, 4.

Będkowski-Kozioł, M. (2000). Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilies” na rozwój europejskiego 
prawa antymonopolowego. Zarys poglądów na tle doktryny niemieckiej. Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego, 12.

Hoff, W. (2004). Polski model regulacji na tle porównawczym. Problemy Zarządzania, 3.
Hoff, W. (2008). Prawny model regulacji sektorowej. Warszawa: Difin.
Jarecki, S. (2013). Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów 

kolejowych. Warszawa: EuroPrawo.
Jarecki, S. (2017). Pomoc publiczna a otwarty dostęp. Referat wygłoszony podczas IV. Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, 26 kwietnia 
2017 r., Łódź. Pozyskano z: https://www.wpia.uni.lodz.pl/files/news/252/jarecki-stefan.pdf. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.8

Marcin Kraśniewski            Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego116

Jarecki, S.A. (2017). Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące na rynku pasażerskich przewozów ko-
lejowych. W: M. Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania. 
Warszawa: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.KE. (2008). Modern 
rail modern Europe. Towards an Integrated European Railway Area. Luksemburg: Komisja Europejska.

Kraśniewski, M. (2016). Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego. internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(5).

Kraśniewski, M. (2017). Polityka Unii Europejskiej liberalizująca sektor transportu kolejowego. W: E. Kruk, 
G. Lubeńczuk, T. Drab (red.), Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kraśniewski, M. (2016). Pozycja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kole-
jowym w Polsce. W: M. Pawełczyk (red.), Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kole-
jowego – wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji 
Sektorowej Ius Publicum.Królikowska-Olczak, M. (2016). Polityka przemysłowa Unii Europejskiej 
w sektorze kolejowym. Problematyka prawna. W: M. Pawełczyk (red.), Regulacja i ochrona konsumen-
tów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum.

Kosiński, E. (2008). Środki prawne regulacji prokonkurencyjnej transportu kolejowego. Stan dostosowania 
polskiej regulacji sektorowej do regulacji unijnej. Problemy Zarządzania, 1.

Mazur, B. (2016). Regulacje prawne procesu konstrukcji rozkładu jazdy pociągów. W: M. Pawełczyk (red.), 
Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy. Warszawa: 
Wydawnictwo Ius Publicum.

Mizioch, T. (2017). Administracyjnoprawna analiza decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie 
przydzielenia zdolności przepustowej. W: M. Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne 
aspekty funkcjonowania. Warszawa: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius 
Publicum.Przybylska, M. (2014). Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jako forma działania Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 368.

Reszczyk, K. (2013). Rola, pozycja i uprawniania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w rozwoju kon-
kurencyjnego sektora transportu kolejowego. W: M. Pawełczyk, M. Sokołowski (red)., Systemowe 
uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne. Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek.

Strzyczkowski, K. i Gołąb, Ł. (2014). Regulacja prokonkurencyjna w sektorze transportu kolejowego. W: 
M. Kepiński (red.), System prawa prywatnego. Tom 15. Prawo Konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.

Strzyczkowski, K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: LexisNexis.
Szydło, M. (2010). Prawo konkurencji a regulacja sektorowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Wajda, P. (2014). Komentarz do art. 4 pkt. 12 ustawy o transporcie kolejowym. W: P. Wajda, M. Wierzbowski 

(red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Wasiak, M. (2014). Komentarz do art. 28r ustawy o transporcie kolejowym. W: P. Wajda, M. Wierzbowski 

(red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Wierzbowski, M. i Wajda, P. (red.). (2014). Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters 

Kluwer Polska.
Wiktorowska, A. (2013). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zagadnienia administracyjne. Warszawa: 

Wolters Kluwer.
www.sjp.pwn.pl (31.05 2017). 
Ziarko Ł. (2013). Jednolity europejski obszar kolejowy – tworzenie konkurencyjnej struktury sektora kole-

jowego w Unii Europejskiej. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4.



117

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.9

Roman Gąszczyk*

Finansowanie	rekompensaty	z	funduszy	europejskich	 
–	wybrane	aspekty	cywilnoprawne

Spis	treści
I. Uwagi wprowadzające
II. Relacje pomiędzy stronami PSC a instytucją funduszową
III. Związek umów
IV. Uwagi końcowe

Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę opisania relacji pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług 
publicznych a instytucją funduszową mających na celu częściowe sfinansowanie rekompensaty 
ze środków europejskich przy wykorzystaniu pojęć wypracowanych przez doktrynę prawa cywilne-
go. Autor dokonuje analizy ww. stosunków prawnych, która prowadzi do stwierdzenia możliwości 
uznania ich za tzw. związek umów. Jego identyfikacja stanowi potwierdzenie tezy o tym, że częś-
ciowe sfinansowanie rekompensaty ze środków europejskich (w zakresie, w jakim przeznaczona 
jest ona na wsparcie realizacji projektu taborowego lub infrastrukturalnego) nie wyłącza zgodności 
tej operacji z prawem. Tym samym formułuje rekomendację pod adresem uczestników obrotu 
prawnego co do możliwego ukształtowania struktury instytucjonalnej projektu i sposobu wykazy-
wania jego zgodności z przepisami o pomocy publicznej na potrzeby ubiegania się o wsparcie 
realizacji inwestycji z ww. środków.

Słowa	kluczowe: rekompensata; usługi publiczne; fundusze europejskie; związek umów.

JEL:	K120, K230

I.	Uwagi	wprowadzające
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i opisanie uwarunkowań prawnych umożliwiających 

przekazywanie przez instytucje systemów realizacji programów operacyjnych – w ramach których 
wydatkowane są fundusze unijne przeznaczone na wsparcie projektów taborowych lub infrastruk-
turalnych – środków służących częściowemu sfinansowaniu rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych (dalej: rekompensata), o których mowa w art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (dalej: TFUE)1, w sytuacji gdy umowa o świadczenie usług publicznych (public 
service contract; dalej: PSC) jest umową zobowiązaniową w rozumieniu prawa polskiego, a umo-
wa o dofinansowanie zostanie zawarta z operatorem. 
* Pracownik administracji publicznej zajmujący się obsługą prawną procesu zarządzania wydatkowaniem środków europejskich; e-mail: roman.
gaszczyk@gmail.com.
1 Wersję skonsolidowaną TFUE opublikowano w Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47.
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Wskazany powyżej temat ma doniosłe znaczenie praktyczne, ponieważ od prawie dzie-
sięciu lat w ramach wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce dopuszcza się jako 
podstawę prawną udzielanie pomocy publicznej2 w formie dofinansowania projektów realizo-
wanych w związku z wdrażaniem programów operacyjnych, regulacje dotyczące finansowania 
usług publicznych. Tytułem przykładu ilustrującego sposób zastosowania tych rozwiązań można 
wskazać działanie 6.1 „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–20203.

Zgodnie z pkt 18 Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 (SzOOP POIiŚ)4, w przypadku ww. działania dofinansowanie projektów 
udzielane jest jako pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 z 23 października 
2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażer-
skiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/705 (dalej: 
rozporządzenie 1370/2007).

Możliwość finansowania z funduszy europejskich rekompensaty udzielanej z tytułu świad-
czenia usług publicznych, np. w związku z realizacją inwestycji taborowych lub infrastruktural-
nych służących wykonywaniu określonych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
(m.in. z zakresu transportu publicznego), wynika wprost z pkt C.2 formularza „Informacji niezbęd-
nych do zatwierdzenia dużego projektu”6. Wspominana jednostka redakcyjna ww. dokumentu 
poświęcona jest wykazaniu przez państwo członkowskie zgodności dofinansowania projektu 
z przepisami o pomocy publicznej. Wśród różnych jej form wskazano również pomoc zgodną 
z rozporządzeniem 1370/20077.

II.	Relacje	pomiędzy	stronami	PSC	a	instytucją	funduszową
Realizacja projektów dofinansowywanych z programów operacyjnych, w ramach których 

wsparcie przekazywane jest jako składnik rekompensaty, zazwyczaj angażuje trzy podmioty: 
właściwą instytucję funduszową (tj. instytucję wdrażającą, pośredniczącą, rzadziej bezpośred-
nio, zarządzającą) oraz organizatora systemu świadczenia usług publicznych, czyli jednostkę 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwo je wykonujące, tj. operatora. Funkcję beneficjenta, 
czyli podmiotu uprawnionego do uzyskania dotacji finansowanej ze środków europejskich, może 
objąć operator albo organizator systemu. Takie rozwiązanie przewidziano np. w SzOOP PO IiŚ, 
w którym wskazano, że wsparcie w ramach działania 6.1 może być udzielane m.in. jednostkom 

2 Należy podkreślić, że nie wszystkie rekompensaty stanowią pomoc publiczną (zob. szerzej: Ostałowski, 2009, s. 113 i cyt. tam orzecznictwo). Nie 
ma to jednak wpływu na rozważania prezentowane w niniejszym opracowaniu.
3 Zob. SzOOP POIiŚ, s. 170. Pozyskano z: https://www.pois.gov.pl/media/36313/SzOOP_POIS_1_16.pdf (05.07.2017).
4 Ibidem. 
5 Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, s. 1–13.
6  ałącznik II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z 20.01.2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu 
informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i za-
trudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów 
i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania 
w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. 2015 L 38/1).
7 W poprzedniej perspektywie finansowej analogiczny stan pewności prawnej początkowo nie był udziałem uczestników obrotu. Z czasem potwier-
dzono tezę o możliwości finansowania z funduszy europejskich rekompensaty udzielanej w związku ze świadczeniem usług publicznych. Przyczynił się 
do tego m.in. dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z 7.12.2010 r. pt. Guide to the application of the European Union rules on state aid, public 
procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest SEC(2010) 1545 
final, s. 57. Pozyskano z http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6458&langId=en (05.07.2017).
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samorządu terytorialnego oraz działającym w ich imieniu jednostkom organizacyjnym – operato-
rom publicznego transportu zbiorowego8.

Zgodnie z pkt 18 SzOOP9 przy ocenie występowania i zgodności pomocy z zasadami rynku 
wewnętrznego UE należy kierować się̨ postanowieniami „Wytycznych w zakresie dofinansowania 
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych 
w transporcie zbiorowym”10 (dalej: wytyczne transportowe”. 

W pkt 158 wytycznych transportowych, w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych 
związanych z udzieleniem rekompensaty stanowiącej pomocy publiczną finansowaną ze środków 
europejskich wskazano, że w przypadkach, w których jest ona wypłacana przez inny podmiot niż 
jednostka samorządu terytorialnego, działająca w charakterze organizatora transportu publicz-
nego (np. przez instytucja udzielającą dofinansowania ze środków funduszy UE), to obowiązek 
sprawozdawczy w odniesieniu do tych środków spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego 
jako organizatorze (a nie na ww. innym podmiocie)11.

Przyjęcie takiego założenia jest niewątpliwie przejawem cywilnoprawnych uwarunkowań, 
w jakich funkcjonują podmioty realizujące i finansujące projekty taborowe lub infrastrukturalne 
służące świadczeniu usług publicznych. Jak już wspomniano na wstępie, w niniejszym opraco-
waniu zostanie opisany jedynie model instytucjonalny, w którym umowa o świadczenie usług pub-
licznych będzie miała postać umowy zobowiązaniowej. Wówczas trzy podmioty, zaangażowane 
w zaistniały model instytucjonalny, będą stronami dwóch różnych stosunków prawnych. Operatora 
i organizatora będzie łączyła PSC, a operatora i instytucję funduszową umowa o dofinansowanie. 
Mając na względzie, że w celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z przepisami o pomocy 
publicznej, zachodzi potrzeba takiego opisania świadczenia pieniężnego w postaci dofinansowania 
wspomnianego projektu ze środków europejskich, które pomimo jego spełnienia przez instytucję 
funduszową można by było przypisać organizatorowi. Gdyby, stroną umowy o dofinansowanie był 
organizator (co stanowi rozwiązanie jak najbardziej dopuszczalne) wskazany powyżej cel byłby 
osiągalny poprzez zastosowanie umowy przelewu wierzytelności (art. 509 k.c.)12 albo przekazu 
(art. 9211 k.c.)13. Niemniej jednak okoliczność uzyskania dofinansowania na podstawie kontrak-
tu, który w bezpośredni sposób nie angażuje organizatora wyłącza możliwość odwołania się do 
ww. instytucji prawa cywilnego. Wobec powyższego można rozważyć ewentualność opisania 
przedmiotowych relacji z uwzględnieniem funkcjonowania w systemie prawa polskiego koncepcji 
związków umów.

 8 SzOOP, s. 168, pkt 6.
 9 SzOOP, s. 170.
10 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19.10.2015 r. w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obo-
wiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Pozyskano z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10376/wytyczne_trans-
port_221015.pdf (05.07.2017).
11 Wytyczne transportowe, s.46.
12 Skutkiem umowy przelewu wierzytelności jest wejście w miejsce dotychczasowego wierzyciela (cedenta) nabywcy wierzytelności, czyli cesjonariu-
sza. Staje się on przez to uprawnionym do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia. W kontekście tematyki niniejszego artykułu należy wspomnieć, 
że przedmiotem kontrowersji jest możliwość dokonania cesji wierzytelności przyszłych (jak również warunkowych i terminowych). W orzecznictwie 
i literaturze jest reprezentowany pogląd zgodnie z którym w razie zawarcia kontraktu dotyczącego ww. przyszłego prawa dochodzi do zawarcia umowy 
nienazwanej, do której należałoby per analogiam stosować przepisy k.c. o przelewie wierzytelności. Postuluje się zatem pilne uregulowanie tej kwestii 
w k.c. (zob. Szerzej: Rajski, Kocot i Zaradkiewicz, 2007, s. 373, 377–378 i cyt. tam orzecznictwo oraz literaturę).
13 W literaturze zauważa się, że istota przekazu sprowadza się do udzielenia dwóm podmiotom (przekazanemu i odbiorcy przekazu) upoważnienia do 
odpowiednio spełnienia i przyjęcia świadczenia na rachunek upoważniającego (przekazującego). Może on być stosowany do wszelkich świadczeń, które 
mogą być spełnione i przyjęte przez osobę trzecią, czyli w szczególności do zapłaty. Jako że konstrukcja ta mogłaby mieć zastosowania do rozmaitych 
stosunków zobowiązaniowych, umiejscowienie jej regulacji obok przepisów o poszczególnych typach stosunków zobowiązaniowych jest krytykowane 
jako niewłaściwe(zob. Machnikowski, 2014, s. 1627–1628). 
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III.	Związek	umów
 Związek umów jest pojęciem z zakresu języka prawniczego (zaproponowanym przez doktry-

nę prawa cywilnego) występującym w literaturze również pod innymi nazwami (np. „grupa umów”, 
„kompleks umów”, „pakiet umów” czy „umowy sprzężone”) (Machnikowski 2006, s. 531). Wyróżnia 
się wąskie i szerokie znaczenie tego pojęcia. Przy czym z uwagi na to, że w analizowanym przy-
padku może mieć zastosowanie wyłącznie pierwsze z nich, w dalszych rozważaniach zostanie 
pominięte znaczenie szerokie, pomimo iż uznaje się, że lepiej odpowiada specyfice operacji go-
spodarczych (Machnikowski 2006, s. 533). Związek umów sensu largo zachodzi wówczas, gdy 
istnienie jednej umowy zależy od istnienia drugiej (zob. Ohanowicz, 1977, s. 230 i n.). W analizo-
wanym przypadku zależność ta ma charakter jednostronny, ponieważ możliwość zawarcia umo-
wy o dofinansowanie uzależniona jest od zawiązania umowy o świadczenie usług publicznych. 
Dodatkowo ma ona cechy tzw. zespołu umów (nie stanowiąc przy tym „łańcucha (ciągu) umów”) 
i zalicza się do grupy nierównorzędnych związków umów, ponieważ umowa o dofinansowanie 
ma charakter pomocniczy względem PSC14.

Częściowe sfinansowanie rekompensaty przez instytucję funduszową, tj. inny podmiot niż or-
ganizator będący jako strona PSC zobowiązanym do spełnienia świadczenia pieniężnego, wpisuje 
się również w sposób postrzegania pojęcia odpłatności w nauce i judykaturze prawa cywilnego. 
Jej przedstawiciele zauważają bowiem, że jeżeli pomiędzy kontraktami zachodzi związek formalny 
dokonanie odpłaty może być udziałem osoby trzeciej (zob. Sokołowski, 2010, s. 85 oraz cyt. tam 
lit. i orzecznictwo). Ilustrując tę tezę, podaje się przykład umowy sprzedaży, w przypadku której 
zapłaty ceny dokonała inna osoba niż kupujący, co może nastąpić w ramach wykonania zawartej 
pomiędzy wspomnianymi podmiotami umowy darowizny albo zlecenia (Sokołowski, 2010, s. 85). 
Analogiczny stan rzeczy można zidentyfikować w relacjach pomiędzy instytucją funduszową, 
operatorem i organizatorem, w której sfinansowanie rekompensaty zachodzi wskutek wykonania 
umowy o dofinansowanie.

IV.	Uwagi	końcowe
Na zakończenie niniejszych rozważań należały odnieść się do kwestii możliwości zakwe-

stionowania przyjętego w warunkach polskich modelu finansowania rekompensaty. Ewentualne 
zastrzeżenia można by było ująć w tezę, zgodnie z którą wypłata wspomnianego świadczenia 
może być wyłącznie udziałem organizatora. Idąc tym tokiem rozumowania dopuszczalne byłoby 
stwierdzenie, że inne podmioty, chcące udzielić pomocy publicznej operatorowi, powinny skorzy-
stać z innego wyłączenia art. 107 ust. 1 TFUE niż art. 93 TFUE15. 

Odnosząc się do powyżej zarysowanej wątpliwości stosowną kontrargumentację można by było 
sformułować na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TS). Reprezentatywnym, 
w tym zakresie judykatem, jest wyrok TS z 16 maja 2002 r. w sprawie C-482/99, Republika 
Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Stadust)16. Zgodnie z tym orzeczeniem  
dany środek pomocowy przypisywany jest państwu tylko wówczas, gdy zachodzą kumulatywnie 

14 Przedmiotowe pojęcie objaśniono w: Machnikowski, 2006, s. 534.
15 Art. 93 TFUE stanowi lex specialis nie tylko w stosunku do art. 107 ust. 1 TFUE, lecz także w odniesieniu do art. 106 ust. 2 TFUE (zob. Jarecki, 
2012, s. 722 i cyt. tam lit.).
16 Zb. Orz. 2002, s. I-04397, pkt 24.
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dwie przesłanki: po pierwsze, dana korzyść jest przyznana bezpośrednio lub pośrednio z zaso-
bów państwowych oraz po drugie, korzyść ta może być przypisana państwu. W analizowanej sy-
tuacji w pierwszej kolejności trzeba abstrahować od konieczności uznania środków europejskich 
za zasoby państwa17. Jednakże, nawet pomijając tę okoliczność, należy uznać, że operator ma 
pośredni wpływ na przyznanie korzyści, ponieważ gdyby nie zawarł on PSC z danym podmio-
tem, to nie mógłby on uzyskać wsparcia na podstawie umowy o dofinansowanie. Odwołując się 
do tej samej okoliczności można również uznać środki wypłacane na podstawie wspomnianego 
kontraktu za przypisywalne państwu. 

Wskazane powyżej argumenty w połączeniu ze wykazanym w niniejszym opracowaniu 
związkiem pomiędzy PSC a umową o dofinansowanie pozwalają uznać, że stosowane w tym 
zakresie rozwiązania są poprawne, co – niezależnie od powyższego – potwierdzają setki, nie 
zakwestionowanych przez instytucje europejskie, w analizowanym zakresie, polskich projektów 
dofinansowanych ze środków europejskich.

Ponadto, przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania można dodatkowo uznać za reko-
mendacje, pod adresem uczestników obrotu prawnego, co do możliwego ukształtowania struktury 
instytucjonalnej projektu i sposobu wykazywania jego zgodności z przepisami o pomocy publicznej 
na potrzeby ubiegania się o wsparcie realizacji inwestycji z ww. środków.
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Streszczenie
Autorzy analizują najważniejsze zmiany w ramach prawnych sektora kolejowego, które wprowa-
dza filar techniczny IV pakietu kolejowego Unii Europejskiej. Omówione zostają zaktualizowane 
procedury wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu oraz wydawania 
certyfikatów bezpieczeństwa. Opisana zostaje także procedura tzw. preautoryzacji ERTMS oraz 
projekt dotyczący przeglądu krajowych przepisów technicznych i bezpieczeństwa. Przeprowadzona 
analiza uwzględnia praktyczne doświadczenie autorów uzyskane w ramach współpracy z Agencją 
Kolejową Unii Europejskiej nad wdrożeniem nowych postanowień filaru technicznego.

Słowa	kluczowe: transport kolejowy; IV pakiet kolejowy; filar techniczny; jednolity certyfikat bez-
pieczeństwa; zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu; ERTMS; krajowe przepisy tech-
niczne, krajowe przepisy bezpieczeństwa; techniczne specyfikacje interoperacyjności, wspólne 
metody bezpieczeństwa; Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, Urząd Transportu Kolejowego.

JEL: K2

I.	Geneza	filaru	technicznego	IV	pakietu	kolejowego
Promocja kolei jako jednego z bardziej wydajnych i ekologicznych środków transportu sta-

ła się elementem polityki transportowej Unii Europejskiej już w 1992 r. wraz z opublikowaniem 
Białej Księgi w sprawie przyszłego rozwoju wspólnej polityki transportowej1. Od tego czasu in-
stytucje europejskie i państwa członkowskie podejmują szereg działań na rzecz budowy jednoli-
tego,  europejskiego rynku kolejowego, który poprawiłby konkurencyjność kolei. Niestety, analizy 

 * Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
** Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności, Urząd Transportu Kolejowego.
1 COM(1992) 0494.
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instytucji unijnych pokazują, że publikacja kolejnych wydań Białej Księgi w roku 2001 i 2011 oraz 
przyjęcie trzech pakietów kolejowych nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Udział kolejowego 
transportu towarowego w całości towarowego transportu lądowego w Unii Europejskiej w latach 
2000–2013 spadł z 19,7 do 17,8%. Dla porównania udział kolejowego transportu towarowego 
w takich państwach, jak Chiny czy USA stanowi 40% całkowitego wolumenu transportu towaro-
wego2. Sytuacja ta powoduje, że mało prawdopodobne staje się osiągnięcie celów europejskiej 
polityki transportowej określonych w Białej Księdze – planie utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu. KE zakłada, że do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległoś-
ciach większych niż 300 km powinno zostać przeniesione na inne środki transportu, np. kolej, 
natomiast do 2050 r. powinno to być ponad 50%. 

Z analiz KE wynika, że w zakresie harmonizacji technicznej poprawę konkurencyjności ko-
lei względem innych gałęzi transportu utrudniają dwa czynniki. Pierwszym z nich są kosztowne 
i długotrwałe procedury przed krajowymi władzami bezpieczeństwa. Drugim natomiast bariery 
wejścia na rynek. Szczegółowe omówienie wspominanych czynników zawarte zostało w raporcie 
z oceny skutków regulacji filaru technicznego3. 

KE oceniła, że procedury wydawania certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na dopusz-
czenie do eksploatacji pojazdów kolejowych nie doprowadziły do wzajemnej uznawalności tych 
dokumentów w odpowiednim stopniu, a wręcz doprowadziły do utrudnienia działalności na rynku 
kolejowym. Okazało się bowiem, że koszt uzyskania dopuszczenia do eksploatacji lokomotywy 
może wynosić nawet 6 milionów euro i stanowić około 10% kosztów produkcji. W przypadku za-
miaru dopuszczenia lokomotywy w trzech państwach członkowskich koszt dopuszczenia wynosiłby 
już 30% wyprodukowania. Proces ten oceniony został ponadto jako zbyt długotrwały – w niektó-
rych przypadkach dopuszczenie pojazdu do eksploatacji trwało nawet 2 lata. Koszt uzyskania 
certyfikatu bezpieczeństwa (wraz z zatrudnieniem zewnętrznego doradcy) dochodził nawet do 
70 tys. euro. Sytuacja ta wynikała przede wszystkim z niedostatecznych zasobów krajowych władz 
bezpieczeństwa – zbyt małej liczebności personelu (w 2010 r. w niemieckiej krajowej władzy bez-
pieczeństwa za kwestie interoperacyjności odpowiedzialnych było 162 pracowników, jednakże 
w niektórych jedynie jeden pracownik zajmował się tym zagadnieniem) lub braku odpowiednich 
kompetencji technicznych.

Poza niewydolnymi procedurami, jako przeszkodę dla poprawy konkurencyjności transpor-
tu kolejowego KE wskazała bariery wejścia na poszczególne rynki krajowe dla przedsiębiorców 
działających w innych państwach członkowskich. Bariery te wynikały przede wszystkim ze sto-
sowania szeregu niedostępnych bądź nieprzejrzystych wymagań krajowych, także w obszarach 
teoretycznie zharmonizowanych przez Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI). Ponadto 
problematyczna okazała się rozbieżna transpozycja lub interpretacja przepisów europejskich 
w poszczególnych państwach członkowskich. 

Co więcej, konsultacje rynkowe przeprowadzone przez KE dowiodły, że niejednokrotnie kra-
jowe władze bezpieczeństwa dyskryminowały przedsiębiorców z innych państw członkowskich. 
Blisko 50% przedstawicieli organizacji reprezentatywnych stwierdziło, że dyskryminacja jest 
poważnym problemem na europejskim rynku kolejowym. Działania dyskryminacyjne polegają 

2 Europejski Trybunał Obrachunkowy. (2016). Rail freight transport in the EU: still not on the right track. Raport, 24 maja.
3 Commission Staff Working Document, SWD(2013) 8 final, Bruksela 30.01.2013 r. 
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przykładowo na nieuznawaniu certyfikatów bezpieczeństwa w części dotyczącej systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem wydanych przez inną krajową władzę bezpieczeństwa (na Węgrzech 
przez pewien czas operator zasiedziały funkcjonował w ogóle bez certyfikatu bezpieczeństwa, 
natomiast operatorzy nowo wchodzący na rynek musieli przejść długotrwałą i uciążliwą procedurę 
sprawdzającą), ale także na narzucaniu nowym operatorom wymagań niewynikających z prze-
pisów prawa, a z wymagań wewnętrznych operatorów zasiedziałych. Ponadto, krajowe władze 
bezpieczeństwa z reguły konsultowały kluczowe decyzje jedynie z niektórymi przedsiębiorcami. 
Problem ten w dużej mierze wynikał z niewdrożenia wymagań co do niezależności krajowych 
władz bezpieczeństwa. Chodzi tu po pierwsze, o sytuacje takie, jaka miała miejsce w Polsce, 
gdzie krajowa władza bezpieczeństwa do końca 2016 r. podlegała ministrowi właściwemu ds. 
transportu, który jednocześnie wykonuje funkcje właścicielskie nad regulowanymi spółkami. Po 
drugie, brak niezależności krajowych władz bezpieczeństwa wynikał z angażowania pracowników 
zasiedziałych operatorów lub zarządców infrastruktury jako ekspertów. 

Reasumując, KE wskazała, że problemem w rozwoju europejskiego rynku kolejowego są po 
pierwsze przewlekłe i kosztowne procedury oraz bariery wejścia.  Czynnikami potęgującymi te 
problemy są: niewydajność krajowych władz bezpieczeństwa, różnorodność krajowych systemów 
prawnych oraz dyskryminacja nowych operatorów.

II.	Struktura	filaru	technicznego	IV	pakietu	kolejowego
Aby odwrócić niekorzystne trendy, KE już w 2013 r. wystąpiła z inicjatywą przyjęcia czwar-

tego pakietu kolejowego. Na pakiet składa się zestaw aktów prawnych zmierzających z jednej 
strony do zniesienia barier administracyjnych, chroniących rynki kolejowe państw członkowskich 
przed konkurencją z innych państw członkowskich (tzw. filar rynkowy lub polityczny), z drugiej 
zaś – do zunifikowania technicznych wymagań dla kolei (tzw. filar techniczny). Filar techniczny 
stanowią: dyrektywa 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 L 138/44, dalej: dyrektywa 2016/797) oraz dyrektywa 2016/798 
z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa systemu kolei (Dz. Urz. UE 2016 L 138/102, dalej: 
dyrektywa 798) oraz rozporządzenie 2016/796 z 11.5.2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 L 138/1, dalej: rozporządzenie 2016/796). Filar rynkowy wymagał 
nieco dłuższych negocjacji jednakże ostatecznie przyjęty został w grudniu 2016 r.4.

Postanowienia znowelizowanych dyrektyw filaru technicznego powinny zostać wdrożone do 
porządków prawnych państw członkowskich do 16 czerwca 2019 r. Wyjątkowo termin wdrożenia 
dyrektyw może zostać przez państwo członkowskie przesunięty o rok. Jednocześnie dyrektywy nie 
określają, jakimi przesłankami takie przesunięcie może być uzasadnione, co oznacza, że decyzja 
w tym zakresie została pozostawiona do wyłącznego uznania każdego państwa członkowskiego.

Podstawą filaru technicznego są dwie wyżej wspomniane dyrektywy oraz rozporządzenie. 
Ustanowienie nowych ram prawnych sektora kolejowego nie kończy się jednak wraz z przyjęciem 
tych aktów prawodawczych. Wdrożenie przewidzianych rozwiązań wymagać będzie przygotowania 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z 14.12.2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE 2016 L 352/1); Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z 14.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE 2016 L 354/22); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337 z 14.12.2016 r. 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. 
UE 2016  L 354 /20).
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przez Agencję i przyjęcia przez KE wielu dokumentów o charakterze wykonawczym. Chodzi tu 
nie tylko o istniejące już obowiązki Agencji dotyczące projektowania TSI czy wspólnych metod 
bezpieczeństwa (CSM), lecz także o nowe zadania, obejmujące przygotowanie:
1) aktu wykonawczego określającego szczegółowe cele, zgodnie z którymi powinna odbywać 

się zmiana lub aktualizacja TSI; 
2) wzoru deklaracji WE zgodności lub przydatności składników interoperacyjności do stosowania 

i dokumentów towarzyszących; 
3) informacji, które mają być zawarte w dokumentacji, która powinna być dołączana do wniosku 

o niestosowanie jednej lub większej liczby TSI lub ich części, formatu i sposobu przekazy-
wania tej dokumentacji oraz, w stosownych przypadkach, decyzji o niestosowaniu TSI;

4) uzgodnień praktycznych na potrzeby zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu oraz 
praktycznych ustaleń dotyczących procedury certyfikacji;

5) doraźnych modułów oceny zgodności pojazdów kolejowych; 
6) wspólnych specyfikacji dotyczących krajowych rejestrów pojazdów i europejskiego rejestru 

zezwoleń na wprowadzenie typów pojazdów do obrotu (zmiana polega na tym, że wcześniej 
Agencja przygotowywała specyfikacje w niewiążącej formie, obecnie specyfikacje przygoto-
wuje KE zgodnie z procedurą sprawdzającą); 

7) szczegółowych przepisów określających wymogi dla funkcji utrzymania wykonywanej przez 
warsztaty utrzymaniowe i wymogi dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów 
innych niż wagony towarowe;

8) struktury sprawozdań z dochodzenia w sprawie wypadków i incydentów.
Obecnie Agencja przygotowuje projekty uzgodnień praktycznych dotyczących wydawania 

jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu. 
Uzgodnienia praktyczne będą to projekty aktów wykonawczych określające tryb, wymagania for-
malne i zasady postępowania w sprawach o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do 
obrotu, wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa i preautoryzacji ERTMS. Opracowane 
przez Agencję uzgodnienia praktyczne będą podstawą aktów wykonawczych wydanych przez 
KE (jednakże tylko w sferze zezwoleń dla pojazdów i certyfikacji bezpieczeństwa. Agencja opra-
cowuje też uzgodnienia praktyczne dotyczące preautoryzacji ERTMS, ale dyrektywa 2016/797 
nie przewiduje w tym zakresie wydania aktu wykonawczego). Podkreślić przy tym należy, że akty 
wykonawcze przyjęte na podstawie uzgodnień praktycznych będą regulowały procedurę obowią-
zującą w sprawach realizowanych przez zarówno Agencję, jak i krajowe władze bezpieczeństwa. 
Projektowane uzgodnienia praktyczne zostaną szczegółowo omówione w dalszej części niniej-
szego opracowania. 

Ponadto, w związku z tym, że zadania związane z certyfikacją bezpieczeństwa oraz wyda-
waniem zezwoleń dla pojazdów będą dzielone między państwa członkowskie i Agencję, Agencja 
jest zobowiązana zawrzeć ze wszystkimi krajowymi władzami ds. bezpieczeństwa porozumienia 
o współpracy, zgodnie z art. 76 rozporządzenia 2016/796. Porozumienia o współpracy mogą być 
porozumieniami szczegółowymi lub ramowymi i mogą obejmować więcej niż jeden krajowy organ 
ds. bezpieczeństwa. Zawierają one szczegółowy opis zadań i warunków dotyczących wymaga-
nych rezultatów, terminów ich realizacji oraz określają sposób podziału opłat wnoszonych przez 
wnioskodawców między Agencję a krajowe organy ds. bezpieczeństwa. Porozumienia zawierać 
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mają też postanowienia dotyczące udziału ekspertów krajowych władz bezpieczeństwa w pra-
cach Agencji, zachowania poufności i podejmowania wspólnych kontroli. Na dzień sporządzenia 
niniejszego opracowania projekt takiego porozumienia nie został jeszcze przygotowany, nato-
miast powołana została grupa robocza mająca za zadanie opracować wzór takiego porozumie-
nia. Przygotowując wzór porozumienia, grupa robocza opiera się na podobnych rozwiązaniach 
stosowanych w sektorze lotniczym. 

Agencja zamierza też podtrzymać stosowaną dotychczas praktykę opracowywania przewod-
ników w węzłowych kwestiach regulowanych europejskimi aktami wykonawczymi, aby ułatwić ich 
jednolite rozumienie i stosowanie w poszczególnych państwach członkowskich. Obowiązujące 
obecnie przewodniki, przygotowane jeszcze z uwzględnieniem stanu prawnego wynikającego 
z uprzednio obowiązujących dyrektyw, zostaną zaktualizowane po przyjęciu lub znowelizowaniu 
właściwych aktów wykonawczych przez KE. Podobne przewodniki mają zostać przygotowane 
przez krajowe władze bezpieczeństwa. Te podręczniki obejmować mają sposób spełnienia wy-
magań krajowych ocenianych w toku wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu 
i jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i mają być skierowanie do wnioskodawców z innych 
państw członkowskich niż dana krajowa władza bezpieczeństwa 

Ważnym narzędziem, służącym sprawnej realizacji przez Agencję jej nowych zadań, ma 
być system informatyczny zapewniający komunikację między Agencją a wnioskodawcami oraz 
krajowymi władzami bezpieczeństwa. System ten ma stanowić punkt kompleksowej obsługi (tzw. 
OSS – One Stop Shop). Art. 12 rozporządzenia 2016/796 określa, że system ten ma działać na 
potrzeby wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu 
do obrotu oraz realizacji procedury preautoryzacji ERTMS. Za pośrednictwem OSS składane będą 
wnioski oraz wszelkie dokumenty w tych sprawach. Wnioskodawca będzie mógł też zapoznać się 
z etapem prowadzonej sprawy oraz zapadłymi decyzjami. Techniczne i funkcjonalne specyfikacje 
OSS przygotowywane są w porozumieniu z krajowymi władzami bezpieczeństwa.

Według przygotowywanych specyfikacji OSS ma posiadać wiele dalszych funkcjonalności, 
powodujących, że będzie to kompleksowe narzędzie pracy dla samej Agencji. System ma bowiem 
zawierać komponent umożliwiający realizację procesów wewnętrznych Agencji (oceny wniosków, 
odtworzenia poprzednio dokonanych ocen, obliczania opłat itp.) i integrować jej środowisko 
informatyczne (aplikacje zarządzania projektami i zasobami), a także prowadzone przez Agencję 
rejestry: ERATV (Europejski Rejestrem Typów Pojazdów Kolejowych) i ERADIS (Europejska 
Baza Danych o Interoperacyjności i Bezpieczeństwie). System ma także umożliwiać integrację 
z wewnętrznymi systemami informatycznymi poszczególnych krajowych władz bezpieczeństwa. 
OSS ma także stanowić źródło informacji udostępnianej publicznie.

OSS ma być gotowy w ograniczonej wersji do realizacji tzw. fazy cieni (chodzi tu o program 
przygotowujący Agencję do realizacji nowych zadań – eksperci Agencji w jego ramach przyglądają 
się realizacji zadań przez krajowe władze bezpieczeństwa), w lipcu 2018 r. W wersji końcowej ma 
być gotowy do działania do 1 stycznia 2019 r. Obecnie stworzone zostało środowisko testowe na 
potrzeby oceny projektu systemu przez docelowe grupy użytkowników (przedstawicieli krajowych 
władz bezpieczeństwa oraz rynku).

Wskazać w tym miejscu należy na ważny aspekt wdrażania postanowień filaru technicznego 
IV pakietu kolejowego, dotyczący możliwości realizacji nowych zadań przez Agencję, które do tej 
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pory realizowane były przez poszczególne krajowe władze bezpieczeństwa. Agencja przewidu-
je, że nie będzie w stanie sprostać dodatkowemu obciążeniu pracą oraz, że może nie posiadać 
odpowiednich kompetencji (zwłaszcza w sferze wiedzy technicznej niezbędnej do oceny wyma-
gań krajowych). Dlatego też Agencja zamierza szeroko korzystać z przepisów rozporządzenia 
2016/796 upoważniających ją do korzystania z pomocy zewnętrznych ekspertów. Po szerokich 
konsultacjach możliwych rozwiązań Agencja postanowiła wdrożyć program „pula ekspertów” (pool 
of experts). Program polegać ma na angażowaniu do realizacji zadań dotyczących wydawania 
certyfikatów bezpieczeństwa, zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego oraz 
preautoryzacji ERTMS zewnętrznych ekspertów. 

Zaplanowane jest korzystanie przede wszystkim z pomocy ekspertów pochodzących z krajo-
wych władz bezpieczeństwa. Ponadto Agencja angażować będzie ekspertów „instytucjonalnych”, 
a więc podmioty inne niż krajowe władze bezpieczeństwa (np. firmy doradcze) oraz ekspertów 
niezależnych. W obecnie projektowanych założeniach eksperci nie będą delegowani do Agencji, 
ale będą angażowani do konkretnego projektu. Dla wspomnianych trzech grup ekspertów mają 
zostać określone programy uznawania kompetencji (na marginesie zaznaczyć można, że roz-
wiązanie to budzi sprzeciw niektórych krajowych władz bezpieczeństwa, które uznają, że to do 
nich powinna należeć decyzja o tym kogo skierować do prac nad projektami Agencji, a Agencja 
nie powinna poprzez własne programy uznawania kompetencji podważać kompetencji ekspertów 
z krajowych władz bezpieczeństwa). Warunki udziału ekspertów z krajowych władz bezpieczeń-
stwa mają zostać uregulowane w porozumieniach o współpracy, zawartych na podstawie art. 76 
rozporządzenia 2016/796. 

Trzeba też zwrócić uwagę, że przepisy filaru technicznego przewidują mechanizmy odwo-
ławcze od decyzji podejmowanych przez Agencję. Zgodnie z art. 55 rozporządzenia 2016/796 
odwołania od decyzji Agencji ma rozpatrywać Rada Odwoławcza. Rad Odwoławczych może być 
wiele (co najmniej jedna). Rada taka może funkcjonować jako stały organ, powoływany na okres 
4 lat, ale może być też powołana „w każdym przypadku z osobna”. Pozostaje niejasne czy sfor-
mułowanie to odnosi się do każdego przypadku wniesienia odwołania od decyzji, czy do kategorii 
spraw, jakimi dana Rada miałaby się zajmować. Rady są trzyosobowe (chociaż istnieje możliwość 
rozszerzenia ich składu na wniosek samej Rady z uwagi na „charakter odwołania”). W skład każ-
dej wchodzi przewodniczący i dwóch członków. Dla każdego z nich ustanawia się zastępcę na 
wypadek konfliktu interesów lub nieobecności. Członkowie Rad wybierani są z listy opracowanej 
przez KE. Odwołanie wnieść można nie tylko od decyzji rady, lecz także w przypadku bezczynności 
Agencji. Orzeczenie Rady Odwoławczej nie oznacza przy tym definitywnego zakończenia spra-
wy, na decyzję Agencji bowiem, ale po wyczerpaniu drogi odwoławczej przed Radą Odwoławczą, 
można wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

III.	Preautoryzacja	ERTMS
Nie budzi wątpliwości, że sukces budowy wspólnego, europejskiego rynku kolejowego jest 

uzależniony od zastąpienia obecnie funkcjonujących wielu systemów sterowania ruchem kolejo-
wym jednolitym systemem europejskim. Projekt wspólnego europejskiego systemu sterowania 
ruchem kolejowym jest krytyczny dla likwidacji barier technicznych utrudniających poruszanie 
się pociągów po sieci całej Unii Europejskiej. Filar techniczny szczególną rolę we wdrażaniu 
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ERTMS przewiduje dla Agencji, która zgodnie z rozporządzeniem 2016/796 ma pełnić funkcję 
„Organu systemowego ERTMS”. W tym celu Agencja ustala wymogi dotyczące odpowiednich 
podsystemów, w szczególności podsystemu sterowania, w tym technicznych specyfikacji ETCS 
i GSM-R, monitoruje ich przestrzeganie i zarządza nimi. Agencja ma ponadto służyć wsparciem 
przy wdrażaniu pokładowej części systemu ERTMS, doradzając w kwestii ich technicznej zgod-
ności z urządzeniami przytorowymi. 

Warto także zauważyć, że ujednoliceniu podejścia do wdrażania ERTMS ma służyć powołanie 
na mocy art. 29 rozporządzenia 2016/796 grupy ds. ERTMS złożonej z jednostek notyfikowanych 
oceniających zgodność. Zadaniem tej grupy będzie sprawdzanie czy procedury oceny zgodności 
lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności i procedury weryfikacji WE realizo-
wane przez te jednostki są stosowane w sposób jednolity.

Agencji powierzona została także realizacja zadania bezpośrednio wpływającego na kształt 
wdrażanych w zakresie ERTMS rozwiązań. Chodzi tu o procedurę uregulowaną w art. 19 dyrek-
tywy 2016/797. Preautoryzacja ERTMS będzie polegała na ocenie i zatwierdzeniu przez Agencję 
projektowanych inwestycji w europejski system zarządzania ruchem kolejowym pod względem 
jego technicznej zgodności z TSI. Wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić Agencji „przed 
każdym zaproszeniem do składania ofert” następujące dokumenty dotyczące pojedynczego pro-
jektu lub kombinacji projektu, linii, grupy linii lub sieci:
– projekt specyfikacji przetargowych lub opis przewidywanych rozwiązań technicznych;
– dokumenty potwierdzające warunki konieczne do technicznej i eksploatacyjnej zgodności 

podsystemu z pojazdami, które mają być eksploatowane na danej sieci;
– dokumenty potwierdzające zgodność przewidywanych rozwiązań technicznych z odpowied-

nimi TSI;
– wszelkie inne stosowne dokumenty, takie jak opinie krajowych organów bezpieczeństwa 

(opinia taka może być wydana wnioskodawcy przed złożeniem wniosku o preautoryzacji  
lub może być przedłożona bezpośrednio do Agencji w ramach samej procedury), deklaracje 
weryfikacji lub certyfikaty zgodności.
Przypomnieć w tym miejscu trzeba, że preautoryzację ERTMS Agencja realizować będzie 

z pomocą zewnętrznych ekspertów, w tym ekspertów z krajowych władz bezpieczeństwa zgod-
nie z koncepcją puli ekspertów. Zgodnie z projektowanymi uzgodnieniami praktycznymi proces 
preautoryzacji dzielić się będzie na cztery fazy (z czego pierwsza nie będzie obowiązkowa): 
a) wstępnego zaangażowania; b) złożenia wniosku; c) oceny i d) decyzji. 

Faza zaangażowania wstępnego nie będzie jeszcze oznaczała wszczęcia formalnej pro-
cedury. Z jednej strony będzie polegała na przedstawieniu Agencji założeń projektu, w tym jego 
harmonogramu, z drugiej zaś – na zapoznaniu się przez wnioskodawcę z oczekiwaniami Agencji 
co do zakresu i szczegółowości informacji i dokumentów przekazanych na etapie formalnej pro-
cedury. W tej fazie mogą zostać wstępnie zidentyfikowane uwarunkowania projektu, które będzie 
trzeba umieścić w tzw. dzienniku zagadnień. Dziennik zagadnień będzie to dokument, w którym 
umieszczane będą wszystkie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia interoperacyjności inwe-
stycji kwestie techniczne oraz sposoby ich rozwiązania. Na podstawie tego właśnie dokumentu 
Agencja będzie podejmować końcową decyzję o zatwierdzeniu projektu.
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Druga faza polegać będzie na złożeniu formalnego wniosku o preautoryzację do Agencji za 
pośrednictwem OSS. Wniosek ten będzie musiał być złożony przed wszczęciem procedury prze-
targowej (lub w przypadku realizacji inwestycji w formie innej niż przetarg, przed podpisaniem 
umowy z wykonawcą). 

Faza trzecia, dotyczyć będzie oceny wniosku pod kątem kompletności. Zgodnie z dyrektywą 
ta faza będzie trwała nie dłużej niż miesiąc. Jeżeli jednak dokumentacja okaże się niekompletna 
Agencja będzie mogła wzywać do złożenia dodatkowych informacji w określonym przez siebie 
„rozsądnym” terminie. Możliwe będzie też przeprowadzanie wizyt technicznych przez pracowni-
ków Agencji. 

Czwarta faza będzie polegać na podjęciu decyzji odnośnie do zatwierdzenia projektu przez 
Agencję. Decyzja będzie podejmowana na podstawie dziennika zagadnień, prowadzonego 
przez Agencję. Decyzja będzie pozytywna, jeżeli dla wszystkich zagadnień wyszczególnionych 
w dzienniku zagadnień będą określone środki mitygujące ryzyko wystąpienia niezgodności z TSI. 
Zaznaczyć w tym miejscu należy, że może się zdarzyć, że Agencja podejmie decyzję o zatwier-
dzeniu projektu już po rozpoczęciu przetargu. Ponadto, niejednokrotnie konkretne, szczegółowe 
rozwiązania techniczne są opracowywane dopiero przez wykonawcę inwestycji. Pojawia się 
zatem pytanie o sytuację, w której Agencja uzna, że posiada wszystkie niezbędne dokumenty 
dopiero po opracowaniu projektu wykonawczego, a zatem na zaawansowanym etapie realizacji 
projektu. W przypadku decyzji negatywnej, może to stanowić zagrożenie dla realizacji inwestycji 
i prowadzić do konieczności powtórzenia przetargu. 

Od decyzji będzie przysługiwać odwołanie w miesięcznym terminie. Agencja zweryfikuje swoją 
decyzję w terminie  2 miesięcy. Jeżeli decyzja pozostanie negatywna, wnioskodawca będzie mógł 
wnieść odwołanie do Rady Odwoławczej. 

Zmiana projektowanych, zatwierdzonych przez Agencje rozwiązań będzie wymagała poin-
formowania Agencji. Przepis art. 30 ust. 2 rozporządzenia 2016/796 stanowi, że jeżeli Agencja 
uzna, że istnieje ryzyko wystąpienia technicznej i operacyjnej niezgodności między przytorowym 
podsystemem ERTMS a pojazdami wyposażonymi w ERTMS, Agencja, wnioskodawca oraz 
krajowa władza bezpieczeństwa zobowiązani są znaleźć wzajemnie akceptowalne rozwiąza-
nie. W przypadku braku takiego rozwiązania, sprawa zostaje przekazana Radzie Odwoławczej. 
Zwrócić w tym zakresie należy uwagę na pewną niespójność przepisów dyrektywy 2016/797 
oraz rozporządzenia 2016/796. Podczas gdy dyrektywa uzależnia zatwierdzenie projektowanych 
rozwiązań od zgodności ze specyfikacjami technicznymi, rozporządzenie stanowi jedynie o takiej  
niezgodności (i to nie tylko technicznej, lecz także operacyjnej), która dotyczy współpracy urzą-
dzeń przytorowych i pokładowymi. 

Kolejne rozwiązanie, przewidziane w dyrektywie 2016/797, które wzmacnia rolę Agencji we 
wdrażaniu ERTMS dotyczy modernizowanych podsystemów. Przepis art. 18 ust. 6 dyrektywy 
2016/797 co do zasady powtarza regulację zawartą w art. 20 dyrektywy 2008/57. Przepis ten sta-
nowi, że krajowa władza bezpieczeństwa decyduje czy modernizacja lub odnowienie podsystemu 
wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Znowelizowana dyrek-
tywa wprowadza jednak ważną zmianę odnośnie do modernizacji lub odnowienia podsystemu 
sterowanie. W tych przypadkach bowiem, w których modernizacja lub odnowienie dotyczy ERTMS 
krajowa władza bezpieczeństwa decyduje w kwestii konieczności uzyskania zezwolenia „w ścisłej 
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współpracy z Agencją”. Sformułowanie to należy ocenić jako nieprecyzyjne bowiem niejasne po-
zostaje, na ile ocena Agencji jest wiążąca. Biorąc pod uwagę, że końcowo odpowiedzialność za 
wydanie decyzji w omawianym trybie spoczywa na krajowej władzy bezpieczeństwa uznać raczej 
należy, że krajowa władza bezpieczeństwa może podjąć decyzję wbrew ocenie Agencji.

IV.	Zezwolenia	na	dopuszczenie	do	obrotu	pojazdu	kolejowego	
oraz	jednolite	certyfikaty	bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych rozwiązań przewidzianych w filarze technicznym, mającym wyeli-
minować dyskryminacyjne praktyki krajowych władz bezpieczeństwa z jednej strony, drugiej zaś 
ograniczyć długotrwałość i kosztowność obowiązków administracyjnych związanych z wejściem 
na rynek kolejowy, jest powierzenie Agencji kompetencji do wydawania jednolitych certyfikatów 
bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzanie pojazdów do obrotu. Przewoźnik nie będzie musiał 
zatem wszczynać odrębnych procedur przed wieloma krajowymi władzami bezpieczeństwa, ale 
będzie mógł uzyskać wspomniane dokumenty w Agencji i ważne w każdym z państw członkow-
skich, w których zamierza prowadzić działalność. Dodatkowo postępowanie przed Agencją ma 
gwarantować zniwelowanie zagrożenia braku obiektywnej oceny wniosku motywowanej ochroną 
rynku krajowego.

Krajowe władze bezpieczeństwa zachowają uprawnienia do wydawania zezwoleń na wpro-
wadzenie pojazdu kolejowego do obrotu (także zezwolenia dla typu pojazdu) jedynie w przypadku, 
gdy obszar użytkowania tego pojazdu ograniczony będzie do sieci jedynie w jednym państwie 
członkowskim. W przypadku eksploatacji pojazdu kolejowego w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, wnioskodawca będzie musiał zgłosić się do Agencji. Podobne rozwiązanie funk-
cjonuje w odniesieniu do certyfikatów bezpieczeństwa – krajowe władze bezpieczeństwa będą 
mogły wydać certyfikat jedynie w przypadku, gdy obszar działalności przewoźnika ograniczony 
jest do jednego państwa członkowskiego. W pozostałych przypadkach certyfikat wydaje Agencja. 
Rozszerzenie zezwolenia poza obszar użytkowania w jednym państwie członkowskim czy roz-
szerzenie działalności przewoźnika poza sieć jednego tylko państwa członkowskiego wymagać 
będzie złożenia wniosku do Agencji. Należy przy tym podkreślić, że certyfikaty bezpieczeństwa 
nie będą już dzieliły się na część dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i tzw. część 
sieciową, ale będą dokumentem jednolitym. 

Nawet jednakże w sytuacji, gdy to Agencja będzie organem wydającym wspomniane wyżej 
dokumenty, krajowe władze bezpieczeństwa będą brały udział w ocenie wniosku. Eksperci krajowi 
będą oceniać wniosek w dwóch wymiarach: po pierwsze, będą weryfikować spełnienie wymagań 
krajowych (w odniesieniu do zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu wymagań co do tech-
nicznej zgodności pojazdu z siecią, wymagań punktów otwartych i przypadków szczególnych), 
ponieważ znowelizowane dyrektywy przewidują, że ocena w tym zakresie przeprowadzana jest nie 
przez Agencję, ale przez właściwe krajowe władze bezpieczeństwa. Po drugie, eksperci krajowi 
będą wspomagać Agencję w realizacji tego zakresu oceny, który dyrektywy powierzają Agencji, 
w ramach omówionego już programu „pula ekspertów”. 

W praktyce ocena wniosku będzie polegała na sporządzeniu przez Agencję i każdą z kra-
jowych władz bezpieczeństwa raportu z oceny spełnienia wymagań oraz rekomendacji co do 
wydania zezwolenia lub certyfikatu. 
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W przypadku rozbieżności w ocenie wniosku w zakresie spełnienia wymogów krajowych 
pomiędzy Agencją a krajową władzą bezpieczeństwa sprawa może zostać przekazana do roz-
strzygnięcia Radzie odwoławczej w ramach procedury arbitrażu. Krajowa władza bezpieczeństwa 
będzie mogła odwołać się od jej decyzji do Rady Odwoławczej, ale jedynie w przypadku, gdy 
wydała ocenę negatywną w zakresie spełnienia wymagań krajowych. 

Projektowane uzgodnienia praktyczne dotyczące wydawania zezwoleń na wprowadzenie 
pojazdu do obrotu dzielą ten proces na następujące fazy:
1) ustalenie właściwego trybu – na podstawie dyrektywy 2016/797 można wyróżnić następujące 

przypadki, w których niezbędne jest uzyskanie zezwolenia: 
– „pierwsze zezwolenie”, a więc zezwolenie dla nowego typu pojazdu (art. 21 ust. 1 

dyrektywy);
– rozszerzenie obszaru użytkowania pojazdu poza obszar objęty wydanym już zezwole-

niem (art. 21 ust. 13 dyrektywy);
– nowe zezwolenie – zezwolenie po odnowieniu lub modernizacji pojazdu (art. 21 ust. 12 

dyrektywy). Zaznaczyć w tym miejscu należy, że dyrektywa określa przypadki kiedy od-
nowienie lub modernizacja będzie oznaczała konieczność uzyskania zezwolenia w tym 
trybie: zmienione zostały wartości określone w TSI lub przepisach krajowych odnoszących 
się do zgodności pojazdu z siecią, przewidziane prace mogą negatywnie oddziaływać 
na ogólny poziom bezpieczeństwa danego pojazdu, wymagają tego odpowiednie TSI. 
Uzgodnienia praktyczne wprowadzają także pojęcia „wariantu pojazdu” i „wersji pojaz-
du”. Wariant pojazdu dotyczy różnych konfiguracji pojazdu danego typu. Pojęcie „wersji” 
odnosi się natomiast do „ewolucji” pojazdu, a więc różnych odmian tworzonych w toku 
eksploatacji typu pojazdu. Wersje i warianty są pojęciami węższymi niż typ – zmiany 
mogą być zakwalifikowane jako wariant lub wersja, o ile nie prowadzą do zmiany typu. 
Niemniej tworzenie wariantów lub wersji może wiązać się z koniecznością uzyskania 
nowego zezwolenia (ale dla tego samego typu); 

– odnowione zezwolenie typu wymagane w związku ze zmianą TSI lub przepisów krajo-
wych (art. 24 ust. 3 dyrektywy);

– kolejne zezwolenia dla pojazdu lub (co jest nowością w warunkach polskich) serii pojaz-
dów zgodnych z typem (art. 25 ust. 1 dyrektywy).

 Decyzję co do odpowiedniego przypadku podejmuje wnioskodawca. Poprawność kwalifikacji 
przypadku do odpowiedniej kategorii weryfikowana będzie w toku fazy wstępnego zaangażo-
wania. W tej fazie wnioskodawca powinien też zidentyfikować odnośne wymagania: właściwe 
TSI, ewentualne odstępstwa od TSI, akceptowalne sposoby wykazania zgodności (a więc 
opinie techniczne Agencji w przypadku braków w TSI, lub krajowej władzy bezpieczeństwa 
w przypadku braków w przepisach krajowych) oraz wymagania krajowe, w tym wymagania 
co do koniecznych sprawdzeń na sieci (w tym przypadku państwa członkowskie mogą wy-
magać uzyskania zezwolenia tymczasowego zgodnie z art. 21 ust. 2 dyrektywy) itp.;

2) faza wstępnego zaangażowania – faza ta polega na wymianie informacji o realizowanym 
projekcie pojazdowym, jego harmonogramie, uczestnikach (w tym jednostkach notyfikowa-
nych). Jej celem jest także zapewnienie, że wnioskodawca już na wczesnym etapie realizacji 
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projektu zna wymagania, które będą sprawdzane w toku wydawania zezwolenia. Wszczęcie 
tej fazy nie jest jednak obowiązkowe; 

3) ocena zgodności – faza ta obejmuje ocenę dokonywaną przez jednostkę notyfikowaną (wy-
znaczona) oraz przeprowadzenie oceny zgodnie z wspólnymi metodami bezpieczeństwa 
w niezbędnym zakresie (np. wtedy kiedy TSI przewidują taki obowiązek, lub dla oceny ryzyka 
związanego z integracją różnych podsystemów);

4) złożenie wniosku – wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu, 
niezależnie od tego czy kierowany do Agencji, czy do krajowej władzy bezpieczeństwa, musi 
być złożony przez OSS. Uzgodnienia praktyczne zawierają załącznik wskazujący, jakie in-
formacje powinny być przekazane w ramach wniosku o wydanie zezwolenia;

5) analiza wniosku – cała ocena złożonego wniosku, w tym komunikacja z wnioskodawcą, 
będzie odbywać się przez OSS. Ocena nie powinna trwać dłużej niż 4 miesiące od chwili, 
gdy wniosek jest kompletny. Jeżeli wniosek obejmuje obszar użytkowania obejmujący sieci 
wielu państw członkowskich w ramach procesu oceny mogą być organizowane spotkania 
koordynujące ekspertów z poszczególnych krajowych władz bezpieczeństwa. Wszelkie kwe-
stie konieczne do wyjaśnienia w toku procesu odnotowywane są w dzienniku zagadnień;

6) wydanie zezwolenia – zezwolenie wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w uzgodnieniach 
praktycznych. Co do zasady zezwolenie wydaje się bezterminowo. Wyjątkowo zezwolenie 
można wydać na czas określony, jeżeli wykazanie zgodności z TSI nie jest możliwe przed 
wydaniem zezwolenia. Wykazanie zgodności z określonymi wymaganiami może wtedy odbyć 
się w toku eksploatacji w określonym czasie. Typ pojazdu następnie zostaje zarejestrowany 
w ERADIS i ERATV. Rejestracja w NVR pozostaje poza procesem wydania zezwolenia.
Po uzyskaniu zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu w więcej niż jednym państwie 

członkowskim podmiot uprawniony decyduje, w którym państwie pojazd zarejestruje. Dyrektywa 
w sprawie interoperacyjności przewiduje również utworzenie europejskiego rejestru pojazdów 
kolejowych, zapewniając zainteresowanym interfejs do rejestracji pojazdów i zarządzania dany-
mi. Dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych na zasadach określonych w dyrektywie 
2008/57 mogą odbywać się jedynie do 16 czerwca 2019 r. (względnie do 16 czerwca 2020 r.). 
Pojazd, który do tego dnia nie uzyska zezwolenia, będzie musiał przejść procedurę przewidzianą 
w nowej dyrektywie w sprawie interoperacyjności (w tym także w przypadku, w którym wniosek 
o wydanie zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji złożony został w krajowej władzy 
bezpieczeństwa przed 16 czerwca 2019 r.). Szczegóły procesu wydawania jednolitych certyfikatów 
bezpieczeństwa również określają uzgodnienia praktyczne, na podstawie których KE przyjmie 
akty wykonawcze. Projektowane rozwiązania w tym zakresie nie przewidują znaczących zmian 
względem procedur obecnie obowiązujących. W toku procesu oceny będą możliwe audyty, wizyty 
i inspekcje, jeżeli dokumenty nie będą mogły zostać uznane za dostateczne udowodnienie speł-
nienia właściwych wymagań. Zagadnienia zidentyfikowane w toku oceny będą kategoryzowane: 
do wyjaśnienia, do obserwacji, pomniejsza niezgodność, zasadnicza niezgodność. Zagadnienia 
będą reklasyfikowane po złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawcę: niezbędne dalsze wyjaśnienia, 
do kontroli w ramach czynności nadzorczych, kwestia zamknięta. Agencja będzie zobowiązana 
podjąć decyzję w terminie czterech miesięcy od dnia skompletowania wniosku. Agencja oraz kra-
jowe organy bezpieczeństwa, w których przewoźnik zamierza prowadzić działalność, upoważnione 
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będą do przeprowadzania audytów, wizyt i inspekcji, po których wnioskodawcy przekazywany 
będzie raport wskazujący ewentualne niezgodności, od usunięcia których uzależnione będzie 
wydanie certyfikatu.

Zwrócić należy uwagę także na kwestię języka, w jakim należy złożyć dokumenty, kiedy or-
ganem wydającym certyfikat lub zezwolenie będzie Agencja. Uzgodnienia praktyczne dotyczące 
certyfikatów zawierają bowiem odmienne rozwiązanie w tym zakresie niż uzgodnienia odnoszące 
się do zezwoleń dla pojazdów. Jeżeli chodzi o język postępowania o wydanie jednolitego cer-
tyfikatu bezpieczeństwa, dokumenty wykazujące zgodność systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem z wymogami określonymi w TSI, CSM i CST (wspólne cele bezpieczeństwa) przedłożone 
będą mogły być w dowolnym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Natomiast te dokumenty, które 
wykazywać będą zgodność z przepisami krajowymi będą musiały być przetłumaczone na język 
odpowiedniego państwa członkowskiego, którego przepisy mają zastosowanie (tj. tych państw 
członkowskich, w których przewoźnik zamierza prowadzić działalność) na żądanie odpowiedniej 
krajowej władzy bezpieczeństwa. Sam certyfikat będzie wydawany przynajmniej w językach tych 
państw członkowskich, w których przewoźnik zamierza prowadzić działalność. Jeżeli chodzi nato-
miast o zezwolenie dla pojazdu, postępowanie ma być prowadzone w języku angielskim lub innym, 
wspólnie uzgodnionym między Agencją a wnioskodawcą, języku urzędowym Unii Europejskiej 
(jeżeli chodzi o dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań krajowych, rozwiązanie w zakresie 
zezwoleń jest analogiczne do przyjętego w odniesieniu do certyfikatów – dokumenty będą musiały 
zostać przetłumaczone na odpowiedni język na żądanie krajowej władzy bezpieczeństwa). Wydaje 
się, że na etapie przyjmowania aktów wykonawczych przez KE rozwiązania te powinny zostać 
ujednolicone. Jeżeli chodzi o wymagania co do samego tłumaczenia dokumentów, uzgodnienia 
praktyczne nie zawierają postanowień dotyczących tego czy dokumenty przedkładane Agencji 
musza być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Brak takich wymagań należy odczytywać 
jako możliwość przedkładania dokumentów tłumaczonych także przez samego wnioskodawcę. 
Jeżeli jednak chodzi o dokumenty wykazujące zgodność z wymaganiami krajowymi, obowiązują tu 
wymagania procesowe obowiązujące przed określoną krajową władza bezpieczeństwa. Oznacza 
to, że wnioskodawcy ubiegający się o wydanie zezwolenia, które uprawniałoby do prowadzenia 
działalności w Polsce będą musieli przedłożyć odpowiednie dokumenty przetłumaczone przez 
tłumacza przysięgłego.

Pozytywnie należy także ocenić wprowadzenie rozwiązania dotyczącego możliwości zwol-
nienia przewoźników z państw trzecich z konieczności uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa. 
Warunkiem jest, by ich pojazdy dojeżdżały jedynie do stacji wyznaczonej do operacji transgranicz-
nych i położonej blisko granicy oraz podpisanie porozumienia regulującego kwestie zachowania 
bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. 

Kolejnym zadaniem Agencji, które ma prowadzić do większej koordynacji działalności krajo-
wych władz bezpieczeństwa i bardziej spójnego wdrażania nowych ram prawnych ma być monito-
rowanie funkcjonowania i procesu podejmowania decyzji przez krajowe władze bezpieczeństwa. 
W ramach realizacji tego zadania sprawdzana ma być zdolność do realizacji zadań związanych 
z bezpieczeństwem i interoperacyjnością kolei oraz skuteczność prowadzonego przez krajowe 
organy ds. bezpieczeństwa monitoringu systemów zarządzania bezpieczeństwem. Agencja bę-
dzie uprawniona do wykonywania w tym zakresie kontroli i inspekcji.
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Kontrola zakończona będzie sprawozdaniem, które będzie przesyłane do zainteresowanego 
krajowego organu ds. bezpieczeństwa, zainteresowanego państwa członkowskiego oraz do KE. 
Każde sprawozdanie z kontroli zawiera w szczególności wykaz wszelkich braków stwierdzonych 
przez Agencję oraz zalecenia zmian. Inspekcje będą przybierać formę dwudniowych, zapowie-
dzianych wizyt.

Polityka i założenia kontroli oparte mają być na doświadczeniach z dobrowolnych audytów 
przeprowadzanych przez Agencję i krajowe władze bezpieczeństwa (realizowany od 2011 r. pro-
gram NSA Cross-audit) oraz na normie ISO19011:2011 „Wytyczne audytowania systemów zarzą-
dzania”. Przewiduje się, że kontrole odbywać się będą w cyklu 3-letnim i trwać będą 3 miesiące. 
Kontrolerami będą pracownicy Agencji, eksperci z innych krajowych władz bezpieczeństwa oraz 
zewnętrzni eksperci. Przewiduje się też utworzenie komitetu doradczego złożonego z przedsta-
wicieli Agencji i niektórych krajowych władz bezpieczeństwa.

V.	Przegląd	przepisów	krajowych
Jak to już zostało wspomniane istotną barierę wejścia na rynek stanowią zróżnicowane wy-

magania krajowe w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Zasadniczą metodą ich ogra-
niczania jest wdrażanie TSI, które zastępują wymagania krajowe. Ramy prawne Unii Europejskiej 
już od 1996 r. przewidują także obowiązek zgłaszania KE i Agencji właściwych istniejących prze-
pisów krajowych oraz ograniczają możliwości ustanawiania nowych. Filar techniczny IV pakietu 
kolejowego utrzymuje te obowiązki. 

Zgodnie z przepisami znowelizowanych dyrektyw pozostać w mocy mogą jedynie te przepisy, 
które umożliwiają spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności kolei (w zakresie, w jakim 
nie stosuje się TSI, np. w przypadku pojazdów nieobjętych TSI czy w przypadku uzyskania odstęp-
stwa) i przestrzeganie obowiązujących CSM i TSI (np. w odniesieniu do punktów otwartych lub 
przypadków szczególnych) i tylko pod warunkiem, że nie prowadzą one do arbitralnej dyskryminacji 
lub ukrytych ograniczeń w funkcjonowaniu transportu kolejowego. Analiza przepisów krajowych 
powierzona została Agencji. Uchylone powinny być ponadto przepisy (zgłoszone lub nie) zbędne, 
sprzeczne z CSM, CST, TSI lub jakimkolwiek innym prawodawstwem unijnym w dziedzinie kolei 
lub stwarzają nieuzasadnioną barierę dla jednolitego rynku kolejowego. W razie negatywnego 
wyniku analizy, Agencja wydaje opinię skierowaną do zainteresowanego państwa członkowskie-
go i informuje o tym KE. Jeżeli państwo członkowskie nie zgadza się z oceną Agencji, KE może 
wydać decyzję nakazującą zmianę lub uchylenie niezgodnego przepisu krajowego. Podobnemu 
badaniu podlegają także przepisy krajowe, które państwo członkowskie dopiero chciałoby przyjąć 
(z wyjątkiem przypadków, które przewidują same dyrektywy – art. 8 ust. 3 dyrektywy 2016/798 
i art. 14 ust. 4 dyrektywy 2016/797).

Wskazać w omawianym zakresie należy, że redukcja przepisów krajowych do tej pory nie 
przebiegała z należytą dynamiką. Dopiero w 2008 r. ustalono, że główną przeszkodą w ocenie 
zakresu przepisów krajowych, które obowiązują, a które powinny zostać uchylone był brak jedno-
litego sposobu przekazywania przepisów KE. KE ustanowiła więc bazę danych NOTIF-IT, która 
zapewnia, że notyfikacja przepisów następuje zgodnie ze określoną strukturą. W wykonaniu art. 27 
dyrektywy 2008/57/EC Agencja opracowała standardowy zestaw parametrów sprawdzanych przy 
dopuszczaniu do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI, do których przyporządkowuje się 
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właściwe krajowe przepisy techniczne. Transparentne porównanie tych przepisów między pań-
stwami członkowskimi zapewnia baza danych dokumentów referencyjnych (RDD – Reference 
Document Database, zawierająca interfejs z NOTIF-IT, umożliwiający notyfikowanie przepisów 
krajowych zgłoszonych do RDD). 

W 2016 r. Agencja zintensyfikowała działanie w sferze redukcji wymagań krajowych. W marcu 
2016 r. przyjęła plan w sprawie przeglądu przepisów krajowych5. Plan obejmuje:
– krajowe przepisy techniczne notyfikowane na podstawie art. 17 dyrektywy 2008/57/EC; 
– krajowe przepisy bezpieczeństwa typu 4 (wspólne zasady funkcjonowania sieci kolejowej 

nieujęte jeszcze w TSI, łącznie z przepisami dotyczącymi systemów sygnalizacji oraz za-
rządzania ruchem) i typu 6 (przepisy dotyczące wymagań wobec personelu wykonującego 
zadania krytyczne dla bezpieczeństwa, obejmujące kryteria selekcji, stan zdrowia i szkolenie 
zawodowe, jak również przepisy dotyczące certyfikacji personelu, o ile nie zostały jeszcze 
ujęte w TSI) notyfikowane na podstawie art. 8 dyrektywy 2004/49/EC; 

– wszelkich innych przepisów, które mogą stanowić potencjalną techniczną, administracyjną 
lub regulacyjną barierę na jednolitym europejskim obszarze kolejowym.
W zakres powyższych przepisów wchodzą także przepisy dotyczące systemów nieprzezna-

czone do objęcia TSI (np. koleje wąskotorowe) oraz przepisy dotyczące tzw. systemów zastanych 
(czyli systemów, co do których nie jest zakładane, że będą stopniowo modernizowane do zgod-
ności z TSI, ale które przeznaczone są do zastąpienia przez systemy europejskie, np. systemy 
sterowania ruchem kolejowym klasy B, które mają zostać zastąpione ERTMS). 

Z RDD wynika, że obowiązuje obecnie 14 000 przepisów krajowych dla pojazdów, do których 
nie stosuje się TSI (chodzi tu także o pojazdy korzystające z okresów przejściowych). Agencja 
szacuje, że 9000 z nich powinno być uchylonych już z powodu rozszerzenia zakresu geograficz-
nego TSI. 

Jeżeli chodzi o krajowe przepisy bezpieczeństwa, zgłoszonych jest obecnie 1400 przepisów 
siedmiu różnych typów, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2004/49. Zgodnie z usta-
leniami grupy zadaniowej ds. przepisów krajowych jeszcze z 2012 r. większość tych przepisów 
powtarza regulacje CSM i TSI i powinna zostać uchylona. Dalszemu przeglądowi podlegają obec-
nie  przepisy typu 4 i typu 6. Większość z 500 notyfikowanych przepisów typu 4 powinno zostać 
zastąpione postanowieniami Załącznika B do TSI OPE. Przepisów typu 6 zgłoszonych zostało 
około 200. Docelowo również te przepisy powinny zostać uchylone, wraz z postępem harmoni-
zacji w drodze TSI i CSM (obowiązywać będą jedynie te przepisy, które regulują kwestie wprost 
pozostawione w TSI lub CSM państwom członkowskim do uregulowania). 

Plan w sprawie przeglądu przepisów krajowych wskazuje cztery cele do zrealizowania w per-
spektywie do grudnia 2018 r. 

Pierwszy cel dotyczy przeglądu krajowych przepisów technicznych w podziale na przepisy 
dotyczące pojazdów i przepisy dotyczące urządzeń stałych. Jeżeli chodzi o krajowe przepisy 
techniczne dotyczące pojazdów, pierwszym etapem jest ich przekazanie do bazy RDD i usunięcie 
przez państwa członkowskie tych przepisów, które powtarzają regulacje TSI. W bazie RDD powin-
ny zostać przepisy stosowane jedynie w tych przypadkach, kiedy TSI nie znajduje zastosowania. 
Następnie Agencja wraz z państwem członkowskim dokona przeglądu pozostałych przepisów, 

5 ERA-PRG-006-EXT / Overview v 1.0 – 23/03/2016.
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przyporządkowując je do punktu otwartego TSI, przypadku szczególnego, systemu zastanego 
lub wymogu dotyczącego zgodności z siecią, w tym oceniając czy przepisy te nie prowadzą do 
niespójności z TSI lub nie są dyskryminacyjne. Następnie przepisy te będą mgły zostać notyfiko-
wane przez KE (za pośrednictwem interfejsu RDD z NOTIF-IT).

Podobny proces zostanie przeprowadzony w odniesieniu do krajowych przepisów tech-
nicznych dotyczących urządzeń stałych z tą różnicą, że Agencja w toku przeglądu zamierza 
także zidentyfikować te kwestie, które mogą stanowić bariery dla eksploatacji pojazdów i z tego 
powodu wymagają zharmonizowania na poziomie europejskim. Ponadto, przegląd będzie po-
legał na weryfikacji czy wszystkie przepisy, które państwo członkowskie chciałoby notyfikować 
odnoszą się do wymogów regulowanych dyrektywą w sprawie interoperacyjności (w odniesie-
niu do przepisów dot. pojazdów nie ma konieczności dokonywania takiej weryfikacji z uwagi na 
określenie listy parametrów do sprawdzenia w RDD). Przegląd przepisów dotyczących insta-
lacji stałych nie będzie prowadzony z wykorzystaniem RDD, ponieważ baza ta dotyczy tylko  
pojazdów kolejowych.

Drugi cel dotyczy przeglądu krajowych przepisów bezpieczeństwa. Przegląd powinien roz-
począć się od usunięcia z NOTIF-IT zbędnych przepisów, a więc przepisów typu 1 (przepisy 
dotyczące istniejących krajowych wymagań bezpieczeństwa i metod oceny bezpieczeństwa), 
typu 2 (przepisy dotyczące wymagań wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem i certyfika-
cji w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw kolejowych) i typu 7 (przepisy dotyczące badania 
wypadków i incydentów). Agencja następnie odbędzie spotkania robocze w celu ustalenia, które 
z przepisów typu 4 i typu 5 powinny zostać uchylone (pierwsze z takich spotkań, jeżeli chodzi 
o polskie przepisy bezpieczeństwa, odbyło się w Urzędzie Transportu Kolejowego w lutym 2017 r.). 
Na podstawie przeglądu tego typu przepisów Agencja ustali, w jakim zakresie przepisy opera-
cyjne typu 4 wymagają dalszej harmonizacji w drodze TSI lub CSM. Na podstawie tych ustaleń 
KE przyjmie znowelizowane TSI OPE. Państwa członkowskie będą wówczas mogły notyfikować 
KE pozostałe przepisy. Kwestie regulowane przepisami typu 4, uznane za zbędne na poziomie 
krajowych przepisów bezpieczeństwa, będą podlegały uregulowaniu na poziomie systemów za-
rządzania bezpieczeństwem przewoźników i zarządców infrastruktury (chodzi tu przykładowo 
o regulacje dotyczące świadectw sprawności technicznej, prób hamulca, składu pociągu czy 
książki pojazdu). Podejście to stanowi realizację założenia, zgodnie z którym za bezpieczeństwo 
bezpośrednio odpowiada przewoźnik czy zarządca, a nie państwo członkowskie.

Trzeci cel dotyczy przeglądu krajowych przepisów bezpieczeństwa typu 6 (przepisy dotyczące 
wymagań wobec personelu wykonującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa, obejmujące 
kryteria selekcji, stan zdrowia i szkolenie zawodowe, jak również przepisy dotyczące certyfikacji 
personelu, o ile nie zostały jeszcze ujęte w TSI). Wynikiem przeglądu tych przepisów krajowych 
ma być sformułowanie polityki dotyczącej harmonizacji tych wymagań i ewentualnych zaleceń 
regulacji europejskich.

Celem czwartym jest przejście z RDD i NOTIF-IT do Jednolitej Bazy Danych Przepisów (Single 
Rules Database – SRD). Po zakończeniu przeglądu i „wyczyszczeniu” przepisów krajowych RDD 
i NOTIF-IT mają zostać zastąpione jednym narzędziem informatycznym SRD, zgodnie z art. 27 
rozporządzenia 2016/798. 
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Podkreślić należy, że przegląd i redukcja przepisów krajowych jest zadaniem koniecznym 
do wykonania przed rozpoczęciem wykonywania przez Agencję jej nowych zadań dotyczących 
wydawania zezwoleń dla pojazdów i jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Odpowiedzialność 
za wydane zezwolenia dla pojazdu, czy jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, spoczywa na 
Agencji, mimo że część analizy wniosków, właśnie w zakresie zgodności z przepisami krajowy-
mi, spoczywa na krajowych władzach bezpieczeństwa. Agencja będzie mogła nie zgodzić się co 
do oceny krajowej władzy bezpieczeństwa. Z punktu widzenia Agencji jest więc niezbędne, aby 
przepisy krajowe zostały uporządkowane i zweryfikowane. 

VI.	Pozostałe	zmiany	wprowadzone	filarem	technicznym	IV	pakietu	
kolejowego

Nowym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzania oceny zgodności przez własną jed-
nostkę organizacyjną wnioskodawcy w miejsce jednostki notyfikowanej. Niezbędnym wymogiem 
jest, aby taka jednostka była akredytowana i spełniała warunki co do niezależności. Własna jed-
nostka akredytowana będzie mogła przeprowadzać procesy oceny zgodności jedynie w wybranych 
modułach oceny zgodności i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. 

Nowa dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zawiera ważne doprecyzowanie obowiązków 
przewoźników i zarządców w kwestii kontroli ryzyka związanego z działaniem podmiotów trzecich. 
Dyrektywa jednoznacznie wskazuje, że przedsiębiorcy i zarządcy powinni zawrzeć z dostawcami, 
podwykonawcami, producentami i podobnymi podmiotami, których działalność ma wpływ na bez-
pieczeństwo, stosowne umowy zobowiązujące do wdrożenia środków kontroli ryzyka i monitoro-
wania ich skuteczności. Ponadto, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa przewiduje ustanowienie 
dalszych metod oceny bezpieczeństwa. Dla przedsiębiorców kolejowych najważniejsza będzie ta 
dotycząca metod oceny poziomu bezpieczeństwa i parametrów bezpieczeństwa przedsiębiorców 
kolejowych na szczeblu krajowym i Unii.

Warto zwrócić także uwagę na wprost przewidzianą w nowej dyrektywie możliwość rozsze-
rzenia systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie poza wagony towarowe. 
Decyzja co do rozszerzenia systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie na 
pojazdy inne niż wagony towarowe podejmowana jest przez KE w drodze aktu wykonawczego 
„na podstawie technicznej charakterystyki takich pojazdów”. Dyrektywa przewiduje jednak wyjątki 
od konieczności utrzymywania pojazdu przez certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzyma-
nie. Wyjątki te dotyczą pojazdów zarejestrowanych w państwach trzecich oraz pojazdów eksplo-
atowanych na sieciach kolejowych, których prześwit toru jest inny niż 1435 mm.

Ważną zmianą bezpośrednio dotyczącą przewoźników i zarządców będzie skrócenie terminu 
na przekazanie krajowej władzy bezpieczeństwa raportów rocznych w sprawie bezpieczeństwa 
za rok poprzedni. Będzie on krótszy o miesiąc – zamiast do 30 czerwca należy je składać do 
31 maja każdego roku. W celu zachowania porównywalności danych ich zakres nie zmieni się. 
Raporty w sprawie bezpieczeństwa będą musiały natomiast obejmować także sprawozdania ze 
stosowania właściwych metod oceny bezpieczeństwa. Obecnie obowiązek ten dotyczy metody 
wyceny i oceny ryzyka oraz monitorowania i wynika z samych rozporządzeń w sprawie wspólnych 
metod oceny bezpieczeństwa, a nie bezpośrednio z dyrektywy.
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VII.	Podsumowanie
Filar techniczny IV pakietu kolejowego wprowadza niewiele zupełnie nowych rozwiązań, 

jeżeli chodzi o zapewnienie interoperacyjności systemu kolejowego. Niemniej nie znaczy to, że 
nie zawiera daleko idących zmian. Znowelizowane dyrektywy znacząco rozwijają istniejące już 
instytucje prawne, przenosząc ciężar realizacji zadań związanych z wdrażaniem interoperacyj-
ności z krajowych władz bezpieczeństwa na instytucje europejskie. Taki kierunek zmian wynika 
ze zidentyfikowanych barier utrudniających osiągnięcie założonych celów polityki transportu 
kolejowego Unii Europejskiej, a dotyczących przede wszystkim dalszego obowiązywania wielu 
wymagań ściśle krajowych, rozbieżności w sposobie wdrażania europejskich ram prawnych przez 
krajowe władze bezpieczeństwa, niejednokrotnie ich dyskryminacyjnych praktyk oraz braku od-
powiednich zasobów. 

Wraz z wejściem w życie filaru technicznego wiele procesów związanych z dopuszczeniem do 
eksploatacji czy certyfikacją bezpieczeństwa realizowanych będzie przez Agencję, co ma zagwa-
rantować unifikację stosowania wymagań europejskich i równy dostęp do rynków w poszczególnych 
państwach członkowskich. Pojawić się w tym miejscu musi pytanie o zdolność Agencji do realiza-
cji tych zadań i o środki, które zapewnią, że Agencja nie stanie przed tymi samymi problemami, 
przed którymi stoją dzisiaj krajowe władze bezpieczeństwa. Posiadanie odpowiednich zasobów 
i kompetencji wydaje się w przypadku Agencji jeszcze trudniejsze do osiągnięcia niż w przypadku 
krajowych władz bezpieczeństwa, ze względu na zróżnicowane uwarunkowania w poszczegól-
nych państwach członkowskich. Nie dziwi więc plan angażowania ekspertów z krajowych władz 
bezpieczeństwa do realizacji zadań przez Agencję. Kwestią, którą zweryfikuje praktyka, jest czy 
nie wpłynie to negatywnie na niezależność i obiektywizm decyzji podejmowanych przez Agencję. 

Podkreślić przy tym należy, że o ile zmiany wprowadzone filarem technicznym z pewnością 
stanowią nową jakość, jeżeli chodzi o uregulowania europejskich ram prawnych interoperacyjności, 
to wydaje się, że nie będą wystarczające do poprawienia konkurencyjności europejskiego trans-
portu kolejowego i osiągnięcia celów europejskiej polityki transportowej. Konkurencyjność sektora 
kolejowego względem innych gałęzi transportu zależna jest bowiem nie tylko od zniwelowania 
różnic o charakterze technicznym, lecz także od zniesienia barier administracyjnych i w rezultacie 
pełnego otwarcia rynków krajowych. Pełnia korzyści ze zunifikowania wymagań technicznych nie 
będzie mogła być osiągnięta przez takie czynniki, jak brak dostępu do infrastruktury na równych 
zasadach, niedostateczna przejrzystość warunków rynkowych, brak odpowiedniego rozdziału 
między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami oraz o zamknięcie na konkurencję krajowych 
rynków przewozów pasażerskich. Dlatego też niezbędnym uzupełnieniem filaru technicznego musi 
być wdrożenie filaru konkurencyjnego, zakładającego m.in. takie rozwiązania, jak wprowadzenie 
wspólnych zasad udzielania zamówień na publiczne usługi kolejowego transportu pasażerskiego 
czy zracjonalizowanie zasady działania zarządców infrastruktury, tak by zapewnić równy dostęp 
do infrastruktury kolejowej.
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I.	Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka ustawowej regulacji wykonywania 

zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego przez związki metropolitalne 
– dynamicznie zmieniający się stan prawny prowokuje bowiem do dokonania analizy prawno-
porównawczej. Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. do 6 kwietnia 2017 r. ustawa o związkach 
metropolitalnych1 nie tylko nie doczekała się wykonania (a więc nie utworzono na jej podstawie 
żadnego faktycznie istniejącego związku metropolitalnego), ale i spowodowała istotne wątpli-
wości teoretyczne. Dotyczyło to w szczególności prawnych ram realizacji publicznego trans-
portu zbiorowego w miejsce dotychczasowych organizatorów – gmin i powiatów wchodzących  
w skład związku.

Jednakże, zmiana koncepcji w zakresie uregulowania metropolii doprowadziła do uchwalenia 
ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim2, która z kolei spowodowała utratę 
mocy przez uzm. Uzmwś jest podstawą do ustanowienia wyłącznie pojedynczego związku na okre-
ślonym obszarze, ustawodawca zaś wprowadził w niej szereg rozwiązań odmiennych względem 
ustawy uchylonej, zwłaszcza w zakresie transportu zbiorowego. Należy podkreślić iż na moment 
przygotowywania niniejszego tekstu przez Autora związek metropolitalny w województwie śląskim 
nie został jeszcze powołany.

Celem niniejszego opracowania jest zatem ustalenie różnic, jakie występują między nieobo-
wiązującą już uzm a obowiązują uzmwś w zakresie regulacji wykonywania przez związek me-
tropolitalny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Dla realizacji przedmiotowego 
założenia wykorzystane zostaną metody formalno-dogmatyczna oraz historyczno-porównawcza3. 
Przeprowadzenie pracy porównawczej jest uzasadnione tym bardziej, iż podmioty i instytucje two-
rzone na podstawie przedmiotowych aktów są do siebie ściśle zbliżone i umożliwiają klarowne 
wyodrębnienie potencjalnych różnic (a także umożliwiają ocenę, które z nich może prowadzić do 
skuteczniejszej realizacji zadań publicznych).

II.	Publiczny	transport	zbiorowy	w	świetle	uzm

1.	Podstawowe	regulacje

Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na obszarach metropolital-
nych była uznawana za kwestię szczególnie istotną jeszcze przed normatywnym uregulowaniem 
metropolii (por. Misiejko, 2016, s. 487 wraz z przywołanymi tam opracowaniami). Jednakże, usta-
wodawca uznał, iż dobrowolne formy realizacji zadań publicznych w tym zakresie są niewystar-
czające i – mimo istnienia związków i zespołów porozumień mających za przedmiot wykonywanie 
transportu zbiorowego o zakresie metropolitalnym – zdecydował się na przekazanie niektórych 
zadań z tego do podmiotu określanego jako związek metropolitalny.

Zgodnie z art. 1 uzm związek metropolitalny miał być zrzeszeniem jednostek samorządu 
terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym, w skład którego miały wchodzić:

1 Ustawa z dn. 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. poz. 1890) (dalej: uzm).
2 Ustawa z dn. 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. poz. 730) (dalej: uzmwś).
3 Przyjmując założenia metodologiczne teorii (koncepcji) derywacyjnej (por. Zieliński, 2012), uwzględniając tezy odnoszące się do wykładni prawa 
administracyjnego zawarte w W. Jakimowicz (2006).
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1) gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego;
2) powiaty, na obszarze których leżałaby co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru 

metropolitalnego.
Związki metropolitalne miały mieć osobowość prawną, wykonywać zadania publiczne we 

własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a ich samodzielność miała podlegać ochronie 
sądowej. O ustroju związków miał decydować ich statut. Organem wykonawczym związku miał 
być zarząd związku metropolitalnego, natomiast organem stanowiącym – zgromadzenie związku 
metropolitalnego.

2.	Organizowanie	publicznego	transportu	zbiorowego

Katalog zadań związku metropolitalnego określono w art. 12 ust. 1 uzm, a ich zakres obejmo-
wał realizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku. Jednocześnie, dokonano 
nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym. W art. 7 
ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym4 oraz art. 4 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym5, 
zgodnie z którymi odpowiednio gmina i powiat „traciły” zadania z zakresu transportu zbiorowego 
w przypadku, w którym wchodziłyby w skład związków metropolitalnych6. Co więcej, związek miał 
móc realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu 
województwa lub koordynować realizację tych zadań. Nie wskazano jednak czy porozumienia 
te mogły dotyczyć jedynie gmin i powiatów położonych na obszarze związku, czy także np. gmin 
i powiatów sąsiadujących ze związkiem. Niemniej, wprowadzenie przedmiotowych regulacji było 
równoznaczne z koniecznością dostosowania do nowego stanu prawnego także ustawy o pub-
licznym transporcie zbiorowym7. Niezbędne było bowiem zsynchronizowanie – przynajmniej 
w podstawowym zakresie – istniejących definicji oraz innych przepisów do sytuacji, w której 
w systemie pojawi się nowy organizator (czego dokonano, choć w ograniczonym zakresie, na 
mocy art. 72 uzm).

Ustawodawca wprowadził zatem nowy rodzaj przewozów – przewozy metropolitalne, wska-
zując jednocześnie, że pozostałe rodzaje przewozów (gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, 
wojewódzkie, międzywojewódzkie) nie są przewozami metropolitalnymi8. Metropolitalnymi prze-
wozami pasażerskimi stał się odtąd „przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego 
wykonywany w granicach związku metropolitalnego; inne niż gminne, powiatowe, powiatowo-
-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie”9. Ponadto, związek metropolitalny miał być or-
ganizatorem właściwym na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych 
przewozach pasażerskich.

Nie było natomiast jasne czy związek metropolitalny mógł zawrzeć porozumienia z zakresu 
publicznego transportu zbiorowego z jednostkami samorządu terytorialnego spoza jego obszaru. 
W art. 7 ust. 1 pkt 4b uptz w brzmieniu sprzed wejścia w życie uzmwś nie przewidziano bowiem, 

4 Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.) (dalej: usg).
5 Ustawa z dn. 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016, poz. 814 ze zm.) (dalej: usp).
6 Jednakże, ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia porządkujących zmian w treści uptz. Mogłoby to doprowadzić do jasnego określenia, które 
zadania i kompetencje przewidziane w tej ustawie tracą gminy i powiaty wchodzące w skład związku metropolitalnego.
7 Ustawa z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2016, poz. 1867 ze zm.) (dalej: uptz).
8 Por. art. 4 ust. 1 pkt 3, 7, 10, 10a i 25 uptz.
9 Art. 4 ust. 1 pkt 5a uptz.
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by związek ten był organizatorem właściwym dla tego rodzaju przewozów. Prowadzi to więc do 
powstania istotnej wątpliwości czy takie porozumienia w ogóle mogłyby być zawierane.

Nie rozstrzygnięto czy związek metropolitalny byłby organizatorem wyłącznie właściwym na 
swoim obszarze, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której organizatorem 
właściwym co do niektórych linii komunikacyjnych mógł być zarówno związek, jak i województwo10.

Prowadzi to do następujących wniosków: po pierwsze, związek metropolitalny – w przypad-
ku utworzenia na podstawie uzm – zastępowałby gminy i powiaty w realizacji zadań z zakresu 
publicznego transportu zbiorowego. W miejsce gminnych i powiatowych przewozów pasażerskich 
mogłyby być realizowane metropolitalne przewozy pasażerskie, dla których właściwym organi-
zatorem byłby związek. 

Po drugie, nawet jeżeli przyjąć, iż związek metropolitalny mógł zawierać porozumienia z za-
kresu publicznego transportu zbiorowego z gminami i powiatami spoza jego obszaru, nie zostało 
określone wyraźnie, jak miałyby być kwalifikowane przewozy pasażerskie przechodzące przez 
obszar związku, a danej gminy lub powiatu, a także kto powinien być dla nich organizatorem 
właściwym (Misiejko, 2016, s. 493).

Po trzecie, potencjalnie mógłby wystąpić spór o właściwość między związkiem metropolital-
nym a województwem.

Ponadto, organy związku metropolitalnego były kompetentne do przyjęcia planu zrów-
noważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo 
sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach pasażerskich. Ponadto, jeżeli związkowi 
metropolitalnemu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 
porozumienia z gminami lub powiatami, plan mógł obejmować również linie komunikacyjnej albo 
sieci komunikacyjnej na danym obszarze (objętym porozumieniami)11. Zgodnie z art. 9a uptz, 
w przypadku opracowania planu transportowego przez związek metropolitalny gminy, związki 
międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar miałby być objęty związkiem metro-
politalnym i które wchodziłyby w skład związku metropolitalnego miały nie opracowywać planów 
transportowych (a plany opracowane miały stracić moc z dniem wejścia w życie planu transpor-
towego związku metropolitalnego).

Zgodnie z art. 15a uptz związek metropolitalny miał ustanowić zintegrowany system taryfo-
wo-biletowy obowiązujący w jego granicach. Organizatorzy gminnych i powiatowych przewozów 
pasażerskich na terenie związku metropolitalnego mieli być obowiązani do uczestnictwa w sy-
stemie taryfowo-biletowym, o którym mowa w ust. 1. Wzajemne rozliczenia z tytułu uczestnictwa 
organizatorów gminnych i powiatowych przewozów pasażerskich w zintegrowanym systemie 
taryfowo-biletowym na terenie związku metropolitalnego miało określać porozumienie zawarte 
przez związek metropolitalny i odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego. 

10 Ponadto, niektórzy autorzy wskazali, iż brak wprowadzenia do uptz przepisów wyłączających właściwość gmin i powiatów skutkował tym, że nawet 
w przypadku utworzenia związku metropolitalnego mogłyby one być organizatorami właściwymi dla linii lub sieci komunikacyjnych albo nawet mogły 
zawierać porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (por. Ważny, 2016). Dostrzegając tę wątpliwość, należy wskazać, iż pozbawienie 
gmin i powiatów zadań poprzez art. 7 ust. 1a usg oraz art. 4 ust. 1 usp wydaje się rozwiązaniem wystarczającym na dokonanie poprawnej wykładni, iż 
w przypadku utworzenia związku metropolitalnego wchodzące w jego skład jednostki samorządu terytorialnego przestawały być organizatorem właści-
wym (choć, jak już wskazałem, nie było to rozwiązanie idealne). 
11 Jedyną możliwością, jak się wydaje, byłoby zawarcie porozumień z gminami lub powiatami, które nie wchodziłyby w skład związku, ale np. sąsiado-
wały z nim. Jednakże, jak wskazano wcześniej, nie jest jasne, czy związek metropolitalny w ogóle mógłby być organizatorem właściwym dla linii, sieci 
czy obszaru gmin lub powiatów spoza jego terytorium (nawet w przypadku zawarcia odpowiedniego porozumienia).
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Przedmiotowa konstrukcja budziła szereg wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności, 
ustawodawca przewidywał, iż gminy i powiaty miały tracić zdolność wykonywania zadań z za-
kresu publicznego transportu zbiorowego z dniem wejścia w skład związku metropolitalnego, nie 
przesądzając natomiast, co miało stać się np. z podmiotami i mieniem służącymi dotychczas do 
realizacji zadań wynikających z uptz (zwłaszcza do realizacji przewozów o charakterze użytecz-
ności publicznej) (Misiejko, 2016, s. 489). Nie wprowadzono wprost rozwiązań, umożliwiających 
np. przekształcenie samorządowych zakładów budżetowych lub spółek gminnych albo powiato-
wych w zakłady lub spółki związku metropolitalnego. W przypadku utworzenia związków metro-
politalnych mogło to prowadzić do licznych komplikacji związanych np. z utrzymaniem dyscypliny 
finansów publicznych albo z koniecznością likwidacji tych podmiotów.

Ponadto, w przypadku utraty przez gminy i powiaty możności wykonywania zadań z zakresu 
publicznego transportu zbiorowego, mogłyby powstać wątpliwości w zakresie możliwości pobie-
rania opłat za korzystanie przez operatorów lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych 
lub dworców należących do tych jednostek (Misiejko, 2016, s. 490)12.

Wątpliwości dotyczyły również sensu wprowadzenia zintegrowanego systemu taryfowo-bile-
towego w granicach związku. Skoro bowiem gminy i powiaty wchodzące w skład związku metro-
politalnego traciły zdolność do organizacji gminnych i powiatowych przewozów pasażerskich, to 
nie mogły wchodzić w skład takiego systemu. Stawiało to pod znakiem zapytania sens istnienia 
tego przepisu pod rządami uzm (por. Klatka, 2015, s. 22; Misiejko, 2016, s. 492). Ponadto, nie 
rozwiązywał on jednoznacznie problemu integracji biletowej przewozów organizowanych przez 
związek metropolitalny z przewozami organizowanymi przez województwo13.

Wynika z tego, iż uzm nie przewidywała wszystkich regulacji istotnych dla sprawnego uregulo-
wania publicznego transportu zbiorowego na obszarach metropolitalnych. Mogła zatem doprowa-
dzić do istotnych wątpliwości prawnych, zwłaszcza w okresie tworzenia związków metropolitalnych 
i zakończenia realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego przez gminy i powiaty. 

III.	Publiczny	transport	zbiorowy	w	świetle	uzmwś

1.	Podstawowe	zmiany

Z dniem 7 kwietnia 2017 r. weszła w życie uzmwś. Jej podstawowym założeniem jest umoż-
liwienie utworzenia na jej podstawie wyłącznie jednego związku metropolitalnego. Ustawa wpro-
wadziła szereg zmian w zakresie ustroju związku – w szczególności w jego skład będą mogły 
wejść wyłącznie gminy, przy czym obligatoryjnie członkiem związku zostałoby miasto na prawach 
powiatu Katowice.

Istotne zmiany dotyczą natomiast bezpośrednio i pośrednio zagadnień związanych z publicz-
nym transportem zbiorowym. Ustawodawca zdecydował się na uchylenie kontrowersyjnych art. 7 
ust. 1a usg oraz art. 4 ust. 1 usp, wskutek czego gminy członkowskie nie utracą automatycznie 
zdolności wykonywania zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, 
w art. 13 uzmwś przewidziano możliwość przekształcenia jednostek organizacyjnych (spółek, 

12 Wskazałem tam jednak, iż wydaje się, że ta kompetencja nadal pozostałaby przy organach także tych gmin i powiatów, które weszłyby w skład 
związku metropolitalnego.
13 Problematyka prawnych aspektów integracji biletowej jest zagadnieniem na tyle obszernym, iż zasadne jest poświęcenie jej odrębnego opracowania.
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jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) gmin członkowskich w jedno-
stki organizacyjne związku metropolitalnego, o ile byłoby to niezbędne dla wykonywania przez 
związek zadań metropolitalnych. Ponadto, związki międzygminne – o ile przedmiot ich działalności 
byłby związany z realizacją zadań związku metropolitalnego – mogłyby przenieść swoje prawa 
i obowiązki na związek metropolitalny. Wszystkie te działania będą mogły się odbyć wyłącznie za 
zgodą organów stanowiących gmin (związków międzygminnych) oraz związku metropolitalnego. 
Umożliwi to przekształcenie podmiotów realizujących zadania z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego w jednostki organizacyjne związku metropolitalnego.

2.	Właściwość	organizatora	a	rodzaje	przewozów

Wskutek wejścia w życie uzmwś zmieniły brzmienie przepisy regulujące właściwość organiza-
tora będącego związkiem metropolitalnym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 4b uptz 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest związek metropolitalny:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach 
pasażerskich;

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.

Art. 7 ust. 1 uptz stanowi zatem obecnie, iż: organizatorem publicznego transportu zbioro-
wego (dalej: organizator), właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest: 
1) gmina:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich;
b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy poro-

zumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych 
przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;

2) związek	międzygminny – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych 
przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;

3) powiat:
a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między powiatami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyj-
nej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły  
porozumienie;

4) związek	powiatów – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych prze-
wozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;
a) związek	powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powia-

towo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących 
związek powiatowo-gminny;

b) związek	metropolitalny:
 –   na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach 

pasażerskich;
 –   któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego;
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5) województwo:
a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażer-

skich oraz w transporcie morskim;
b) właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, 

w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komuni-
kacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 
w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich;

c) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 
porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg 
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komu-
nikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które 
zawarły porozumienie;

6) minister	właściwy	do	spraw	transportu – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyj-
nej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie 
kolejowym.
Zmianie uległo również brzmienie art. 7 ust. 2 uptz, który stanowi obecnie, iż jeżeli inny orga-

nizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu na zasięg przewozów, 
to właściwym organizatorem jest organizator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b (gmina, 
która przejęła zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w drodze porozumienia), 
pkt 2 (związek międzygminny), pkt 3 lit. b (powiat, który przejął zadania organizacji publicznego 
transportu zbiorowego w drodze porozumienia), pkt 4 (związek powiatów), 4a (związek powiatowo-
-gminny) albo 4b (związek metropolitalny) uptz. 

Takie ujęcie właściwości prowadzi jednak do wątpliwości interpretacyjnych. Przede wszystkim 
powstaje pytanie, czy np. gminy wchodzące w skład związku metropolitalnego będą mogły reali-
zować samodzielnie gminne przewozy pasażerskie (skoro uchylono art. 7 ust. 1a usg)? Nie jest to 
wykluczone. Interpretacja art. 4 ust. 1 pkt 5a, art. 7 ust. 1 pkt 4b w zw. z art. 7 ust. 2 uptz nie daje 
bowiem jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W sytuacji utworzenia związku metropolitalnego 
będzie on właściwy dla przewozów o zasięgu nieprzekraczającym granic związku (tj. co	do	zasię-
gu metropolitalnych przewozów pasażerskich). W tym samym czasie mogą na obszarze związku 
metropolitalnego istnieć również np. a) gminy (właściwe jako organizator co	do	zasięgu prze-
wozów nieprzekraczających ich granic), b) związki międzygminnego (właściwe jako organizator 
co	do	zasięgu przewozów gminnych realizowanych na ich obszarze), c) powiaty (właściwe jako 
organizator co	do	zasięgu przewozów powiatowych) oraz d) województwo (właściwe jako orga-
nizator co	do	zasięgu przewozów przekraczających dwa powiaty). Oznacza to, iż właściwość 
odnośnie do „zasięgu	przewozów” metropolitalnych będzie „dublować się” z np. a) z przewozami 
gminnymi gmin, które wchodzą w skład związku, b) z przewozami gminnymi związku międzygmin-
nego, który znajduje się całkowicie w obszarze związku, 3) z przewozami powiatowymi powiatów, 
które całkowicie znalazły się w obszarze związku, 4) z przewozami wojewódzkimi, o ile miałyby 
być one realizowane tylko na obszarze powiatów objętych obszarem związku.

Nie jest bowiem jasne czy art. 7 ust. 2 uptz odgrywa swoją rolę przepisu „kolizyjnego”. Z ana-
lizy art. 7 ust. 1 pkt 4b uptz wynika, iż związek metropolitalny wydaje się bowiem właściwy jedynie 
„ze	względu	na	zasięg” (do metropolitalnych przewozów pasażerskich), ale już nie „ze	względu	
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na	obszar” – podobnie jak gminy (dla gminnych przewozów pasażerskich), powiaty (dla powia-
towych przewozów pasażerskich) i województwa (dla wojewódzkich przewozów pasażerskich), 
o ile nie zawarły porozumień. Brak bowiem przepisu prawa, który ustanawiałby związek metro-
politalny organizatorem właściwym „ze	względu	na	obszar” (co ma miejsce w odniesieniu do 
gmin, powiatów i województw, które przejęły na siebie zadania od innych jednostek samorządu 
terytorialnego, a także w odniesieniu do związków międzygminnych, związków powiatów i związ-
ków powiatowo-gminnych). Skoro zaś art. 7 ust. 2 uptz rozstrzyga o organizatorze właściwym 
w przypadku, gdy „inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze 
względu na zasięg przewozów”, to w sytuacji występowania jako organizatorów gmin, powiatów, 
województwa i związku metropolitalnego nie mógłby odegrać swojej roli przepisu „kolizyjnego”. 
Związek metropolitalny mógłby być bowiem właściwy do organizacji przewozów, co do których 
wciąż właściwe pozostawałyby gminy14, powiaty oraz województwo. Występuje zatem ryzyko ist-
nienia „podwojonej” właściwości, co na gruncie uptz jest niedopuszczalne (np. nie byłoby możliwe 
precyzyjne ustalenie organizatora właściwego do wydawania potwierdzeń zgłoszenia przewozu).

Konsekwencje takiej konstrukcji prawnej mogą być jeszcze dalej idące. Skoro np. gminy nie 
tracą zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, to mogą m.in. utworzyć związek mię-
dzygminny, któremu przekazałyby do realizacji swoje zadania z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego. Taki związek, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 uptz, byłby organizatorem właściwym „co 
do obszaru”. Natomiast związek metropolitalny pozostałby właściwy jedynie co do zasięgu odnoś-
nie do metropolitalnych przewozów pasażerskich. W tej sytuacji istniałoby dwóch organizatorów, 
z których jeden byłby właściwy „co do zasięgu” (związek metropolitalny), a drugi – „co do obszaru” 
(związek międzygminny). Obecna redakcja art. 7 ust. 2 uptz nie daje jasnego rozwiązania tego 
problemu, który z nich miałby być organizatorem właściwym.

Istnieją poważne wątpliwości, by wykładnia systemowa i celowościowa pozwalała na usta-
lenie, że związek metropolitalny jest organizatorem wyłącznie właściwym na swoim obszarze. 
Po pierwsze, ustawodawca wyeliminował z obrotu art. 7 ust. 1a usg oraz art. 4 ust. 1a usp. Po 
drugie, trudno o wskazanie takich wartości uznanych przez ustawodawcę, które niewątpliwie 
prowadziłyby do wniosku, iż chciał on, by to właśnie związek metropolitalny był organizatorem 
wyłącznie właściwym. Fakt, iż brak rozstrzygnięcia tej kwestii wprost może prowadzić do istot-
nych wątpliwości interpretacyjnych, nie wydaje się wystarczającym argumentem do ograniczenia 
w drodze wykładni celowościowej samodzielności gmin, powiatów i województw w wykonywaniu 
ich zadań publicznych.

Wydaje się zatem, iż rozwiązaniem tej sytuacji byłaby zmiana brzmienia art. 7 ust. 2 uptz 
w ten sposób, by na obszarze objętym związkiem metropolitalnym istniał tylko jeden organizator 
właściwy odnośnie do przewozów o zasięgu nieprzekraczającym granic związku. W tej sytuacji np. 
art. 7 ust. 2a uptz mógłby stanowić, iż: „W przypadku utworzenia związku metropolitalnego, jest 
on organizatorem wyłącznie właściwym w zakresie przewozów pasażerskich niewykraczających 
poza jego granice”. Gdyby zaś ustawodawca nie chciał, by gminy wchodzące w skład związku 
mogły np. zawierać porozumienia z gminami sąsiednimi, niewchodzącymi w skład związku, powi-
nien jednocześnie wyłączyć właściwość gmin jako organizatorów właściwych co do linii lub sieci 

14 Wyjątkiem byłyby gminy liczące powyżej 50 tysięcy mieszkańców, o ile związek opracowałby plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (o czym szerzej w dalszej części artykułu).
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komunikacyjnej, nie pozbawiając ich jednocześnie, np. kompetencji do ustalania opłat za korzy-
stanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których są właścicielami lub zarządcami.

Ustawodawca, poprawiając niedociągnięcia u.m, wskazał, iż związek metropolitalny jest 
właściwym organizatorem dla przewozów które będą realizowane wskutek zawarcia przez zwią-
zek metropolitalny porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego spoza obszaru związku. 
Powstaje jednak pytanie, jaki charakter będą miały tego rodzaju przewozu.

Skoro bowiem żadna z definicji przewozów określona w art. 4 ust. 1 uptz nie przewiduje 
w swoim zakresie tego rodzaju przewozów, to należy stosować przepisy ogólne. Przykładem 
mogłoby być porozumienia zawarte między związkiem metropolitalnym a gminą Y położoną na 
obszarze powiatu B (obie jednostki samorządu terytorialnego są położone poza obszarem związ-
ku metropolitalnego), w wyniku której gmina Y przekazuje związkowi całość zadań organizatora 
publicznego transportu zbiorowego. W pierwszym wypadku tego rodzaju przewozy będzie trzeba 
kwalifikować według istniejących już definicji. Oznacza to, iż przewozy realizowane np. między 
gminą X, położoną na obszarze powiatu A (obie jednostki samorządu terytorialnego położone są 
na obszarze związku metropolitalnego) a gminą Y będą miały charakter wojewódzkich przewozów 
pasażerskich do których – zgodnie z art. 7 pkt 4b lit b uptz – byłby właściwy związek metropoli-
talny (por. Misiejko, 2017b). 

Takie rozwiązanie niesie ze sobą istotne konsekwencje odnośnie do obowiązywania uprawnień 
do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego (o czym mowa w dalszej 
części artykułu).

3.	Plan	zrównoważonego	rozwoju	publicznego	transportu	zbiorowego

Ustawodawca zdecydował się na modyfikację brzmienia art. 9 ust. 1 pkt 4b uptz. Wynika 
z niego, iż związek metropolitalny opracowuje plan transportowy:

a) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach 
pasażerskich,

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego – w zakresie linii komunikacyjnej 
albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze,

c) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin wchodzących 
w skład związku metropolitalnego.

Nie zdecydowano się natomiast na zmianę brzmienia art. 9a uptz. Wynika zeń, iż w przypad-
ku opracowania planu transportowego przez związek metropolitalny:
1) gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar jest objęty związ-

kiem metropolitalnym i które wchodzą w skład związku metropolitalnego, nie opracowują 
planów transportowych;

2) z dniem wejścia w życie tego planu tracą moc plany transportowe opracowane przez gminy, 
związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar jest objęty związkiem 
metropolitalnym i które wchodzą w skład związku metropolitalnego.
Prowadzi to do dwóch podstawowych wniosków:

1) choć z przepisów art. 7 uptz nie wynika jednoznacznie, iż związek metropolitalny jest or-
ganizatorem wyłącznie właściwym na swoim obszarze, to art. 9a uptz uniemożliwia co do 
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zasady organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez gminy liczą-
ce przynajmniej 50 tysięcy mieszkańców, o ile związek metropolitalny opracuje swój plan 
transportowy15;

2) ustawodawca zdecydował się na pozostawienie przepisów odnoszących się do powiatów; 
w przypadku związku metropolitalnego w województwie śląskim ta część przepisów nie ma 
jednak zastosowania – w skład związku nie mogą bowiem wchodzić powiaty16; może mieć 
ona natomiast zastosowanie w przyszłości, gdyby w skład jakiegoś innego związku (powo-
łanego na podstawie innej ustawy) mogły wchodzić także powiaty.

4.	Uprawnienia	do	ulgowych	przejazdów	środkami	publicznego	transportu	zbiorowego

Istotną nowością jest zmodyfikowanie definicji „komunikacji miejskiej” z art. 4 ust. 1 pkt 4 uptz 
w ten sposób, iż obejmuje ona odtąd również metropolitalne przewozy pasażerskie. Oznaczać bę-
dzie to, iż do tego rodzaju przewozów nie będą miały zastosowania ulgi obowiązujące na podstawie 
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego17, 
a ponadto, że na sfinansowanie rekompensaty za stosowanie przez operatorów pozostałych ulg 
(np. studenckich) organizatorzy nie otrzymają dotacji z budżetu państwa18.

Skoro jednak nie określono wprost charakteru przewozów będących we właściwości związku 
metropolitalnego po zawarciu przezeń porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego spoza 
jego obszaru, to – zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami – charakter tych przewozów 
będzie ustalany według reguł ogólnych. Może zatem powstać sytuacja, w której związek metro-
politalny będzie realizować powiatowe lub wojewódzkie przewozy pasażerskie, w których zasto-
sowanie będzie miała uuupśptz. Oznacza to, iż w różnych przewozach organizowanych przez 
związek mogą obowiązywać różne ulgi ustawowe.

IV.	Podsumowanie
Należy częściowo krytycznie ocenić zawarte w uzmwś rozwiązania legislacyjne odnoszące 

się do publicznego transportu zbiorowego. Z jednej strony słusznie umożliwiono przekształcanie 
jednostek organizacyjnych gmin w jednostki organizacyjne związku metropolitalnego (a także 
wprowadzono możliwość przejścia praw i obowiązków związku międzygminnego na związek 
metropolitalny). Z drugiej zaś – wydaje się, że zasadniczo błędnie określono właściwość orga-
nizatorów na obszarze objętym przez związek metropolitalny w województwie śląskim, co może 
nawet uniemożliwić racjonalne wykonywanie zadań organizatora przez ten związek.

Należy wskazać, iż wprowadzenie instytucji związku metropolitalnego powinno wiązać się 
z istotną modyfikacją uptz. Po pierwsze, ustawodawca powinien jasno sprecyzować swoją wizję 
organizowania publicznego transportu zbiorowego przez związek metropolitalny (w szczególności 

15 Zgodnie z art. 24 ust. 2 uptz w przypadku, gdy organizator w celu organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej ma obowiązek 
opracowania planu transportowego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć linii komunikacyjnej, linii 
komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej ujętych w planie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora. Natomiast 
art. 24 ust. 3 uptz stanowi, iż przepis ust. 2 nie dotyczy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej w przy-
padku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 (tj. w przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia zakłóceń w świadczeniu usługi w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego).
16 A członkostwo powiatu we związku jest wymogiem utraty mocy przez plan transportowy danego powiatu.
17 Ustawa z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2012, 
poz. 1138 ze zm.) (dalej: uuupśptz).
18 Art. 56 ust. 2 w zw. z ust. 1 uptz (zob. Misiejko, 2017a, s. 46 i n.).
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czy ma być on wyłącznie właściwym organizatorem na swoim obszarze). Następnie, należy do-
stosować istniejące instytucje prawne do owej koncepcji, dostrzegając, iż obecny stan prawny 
(przewidujący istnienie związków metropolitalnych i powiatowo-gminnych) istotnie różni się od 
stanu prawnego obowiązującego w momencie wejścia w życie uptz w 2011 r.

Nie wydaje się, by wykładnia systemowa i celowościowa pozwalały w obowiązującym stanie 
prawnym na rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych w sposób zapewniający 
odpowiedni stopień pewności prawa.

Mając na uwadze przeprowadzone analizy należy zatem postulować dokonanie takiej nowe-
lizacji przepisów, która umożliwi efektywne organizowanie publicznego transportu zbiorowego na 
obszarze związku metropolitalnego w województwie śląskim.
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Wydawca	i	autorzy	Rail Economics, Policy and Regulation in Europe

Książka pt. Rail Economics, Policy and Regulation in Europe została wydana w 2015 r. przez 
brytyjskie wydawnictwo Edward Elgar Publishing, które od wielu lat poszerza ofertę o publikacje 
dotyczące tematyki kolejowej. To praca zbiorowa napisana przez dwudziestu dwóch specjalistów 
powiązanych z sektorem transportu pochodzących z Francji, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii, Belgii, Niemiec, Japonii, Hiszpanii i Holandii. Większość z nich to doświadczeni pra-
cownicy uczelni wyższych oraz firm kolejowych. 

Za redakcję odpowiadają dwie osoby o bogatym dorobku w obszarze transportu kolejowego – 
Matthias Finger, dyrektor zespołu ds. transportu w utworzonej w 2010 r. renomowanej Florenckiej 
Szkole Regulacji (Florence School Of Regulation) przy Europejskim Instytucie Uniwersyteckim 
oraz dyrektor Instytutu Technologii i Polityki Publicznej na Politechnice Federalnej w Lozannie 
oraz Pierre Messulam, wieloletni pracownik francuskiego państwowego przewoźnika kolejowe-
go SNCF (Société nationale des chemins de fer français). W trakcie swojej kariery odpowiadał 
on w przedsiębiorstwie m.in. za obszary strategiczne i regulacyjne, w tym za realizację projektu 
budowy linii kolei dużych prędkości TGV, o długości ponad 450 km, łączącej Dijon, Miluzę i Lyon. 
Obecnie jest zaangażowany w projekt budowy automatycznej linii metra wokół Paryża o długoś-
ci szacowanej na 130 km w ramach wartego 30 mld euro przedsięwzięcia urbanistycznego pn. 
„Wielki Paryż” (Le Grand Paris).

Publikacja	skupia	się	na	trzech	kluczowych	obszarach	sektora	kolejowego

Celem autorów książki jest kompleksowe spojrzenie na transformację europejskiego sektora 
kolejowego na przestrzeni ponad 20 lat. Podjęli się oni analizy piętnastu tematów ogniskujących 
się wokół tematyki ekonomii w transporcie kolejowym, polityki skierowanej na rozwój kolei oraz 
sektorowych regulacji prawnych. W ich ocenie wszystkie trzy obszary są równie istotne, ponie-
waż wzajemnie się uzupełniają, z czym trudno się nie zgodzić. Takie interdyscyplinarne podejście 
zasługuje na aprobatę.

Ekonomia odgrywa ważną rolę, ponieważ cechy i struktura sektora kolejowego zawsze były 
i będą kształtowane właśnie przez nią. Kolej to obszar kapitałochłonny, silnie dotowany przez 
państwo, co rodzi pytania o sposób jej finansowania i ewentualne możliwości przyciągnięcia 
prywatnego kapitału. Trudno powiedzieć czy kolej poradziłaby sobie bez finansowego wsparcia 
państwa, zatem nie sposób pominąć tego obszaru w analizach. 

Polityka skierowana na rozwój kolei jest istotna, ponieważ wiąże się z promowaniem rozwiązań 
korzystnych dla rozwoju regionalnego oraz współpracy na poziomie europejskim nakierowanych 
na integrację infrastruktury kolejowej, interoperacyjność czy dekarbonizację. Regulacje prawne 
również nie mogą zostać pominięte. Z uwagi na fragmentację europejskiego rynku kolejowego 
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i konieczność zapewnienia wszystkim jego uczestnikom stabilności działania oraz spójności sto-
sowanych rozwiązań odgrywają one kluczową rolę. Postępująca interoperacyjność sieci kolejowej 
jest efektem m.in. przyjętych na poziomie unijnym przepisów prawnych. 

Pytania	o	stan	sektora	kolejowego	po	dwudziestu	latach	transformacji

W ocenie autorów po trwającej ponad dwadzieścia lat transformacji kolei w Europie warto doko-
nać pierwszych podsumowań rezultatów podjętych starań i poszukać odpowiedzi na szereg pytań:

1) czy pojawiła się konkurencja wśród przedsiębiorstw kolejowych; 
2) czy sytuacja ekonomiczna sektora zapewni mu trwałą konkurencyjność;
3) czy europejskie podejście do deregulacji oraz re-regulacji sektora się opłaca;
4) jaki wpływ na pozycję głównych aktorów działających w sektorze miały deregulacja 

i re-regulacja? 
Próby znalezienia odpowiedzi na wskazane pytania zostały zawarte w piętnastu rozdziałach 

książki.
1. „Ekonomia	i	regulacje	prawne	sektora	kolejowego”, w którym autorzy zwięźle przedsta-

wiają historię inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej aż do projektów aktów prawnych 
składających się na IV pakiet kolejowy, identyfikują głównych aktorów na rynku kolejowym 
(zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy stacji kolejowych) i ich modele 
biznesowe oraz zastanawiają się nad rozwojem kompetencji regulatorów rynków kolejowych 
i ich szans na zapewnienie konkurencji sektora i w sektorze kolejowym. 

2. „Kolej	a	zmiana	demograficzna”, w którym autorka rysuje historyczną perspektywę rozwo-
ju segmentu przewozów pasażerskich z naciskiem na istotną rolę w ekonomii tego obszaru 
kolei, jaką odgrywają przewozy aglomeracyjne, migracja oraz trendy demograficzne.

3. „Konkurencja	oraz	zasada	dostępu	strony	trzeciej	(TPA)	na	liniach	kolejowych”, w któ-
rym autor przygląda się ekonomicznej stronie konkurencji w sektorze kolejowym z punktu 
widzenia zasady dostępu strony trzeciej do infrastruktury kolejowej oraz argumentuje, że ta 
zasada odgrywa kluczową rolę zarówno w poszerzaniu, jak i dynamice wprowadzania kon-
kurencji na kolei.

4. „Europejska	reforma	kolei:	unbundling	oraz	potrzeba	koordynacji”, w którym autorka 
krytycznie spogląda na konsekwencje unijnej polityki unbundlingu prowadzące w jej opinii do 
potrzeby reorganizacji systemu koordynacji zarządzaniem łańcuchem wartości w sektorze. 

5. „Komercjalizacja	oraz	niezależność	kierownicza	na	kolei”, w którym autorzy analizują 
aktywność europejskich kolei na poszczególnych rynkach oraz wzrost ich niezależności ich 
zarządów w świetle politycznych wysiłków, by wzmóc kontrolę ich poczynań. 

6. „Koleje	dużych	prędkości	w	Europie”, w którym autorka pochyla się nad stanem europej-
skiej sieci kolei dużych prędkości po upływie 30 lat od początku jej tworzenia oraz zwraca 
uwagę na aspekty inwestycyjne i finansowe, które mają niebagatelny wpływ na przyszłość 
tego typu kolei. 

7. „Beneficjenci	oraz	nowi	gracze	na	europejskim	kolejowym	rynku	przewozów	towaro-
wych”, w którym autorzy prezentują ewolucję europejskiego rynku przewozów towarowych, 
głównych graczy na tym rynku z uwzględnieniem PKP Cargo oraz możliwy rozwój strategii 
poszczególnych z nich w świetle zmieniających się regulacji prawnych. 
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 8. „Beneficjenci	oraz	nowi	gracze”, w którym autorka analizuje wzory postępowania poszcze-
gólnych firm przy wchodzeniu na rynek kolejowy, typy przedsiębiorstw, które decydują się na 
taki ruch biznesowy w obszarze pasażerskich przewozów dalekobieżnych i usług świadczo-
nych przez koleje dużych prędkości oraz ilustruje to licznymi studiami przypadków z całej 
Europy.

 9. „Przedsiębiorstwa	udostępniające	tabor	kolejowy	(rolling stock companies):	doświad-
czenia	Wielkiej	Brytanii”, w którym autorzy piszą z perspektywy historycznej o pojawieniu 
się przedsiębiorstw oferujących wynajem taboru dla przewoźników pasażerskich ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii oraz analizują potencjał rynku na tego typu usługi. 

10. „Jak	wyglądają	najlepsze	praktyki	w	sektorze	kolejowym?”, w którym autor zastanawia 
się, co tworzy najlepsze praktyki w sektorze kolejowym, uwzględniając jakość i koszty oraz 
opiera się w swoich rozważaniach na przykładach Szwecji, USA, Japonii i Szwajcarii, które 
w ramach swoich modeli instytucjonalnych mogą pochwalić się różnymi praktykami wartymi 
naśladowania przez kraje europejskie. 

11. „Partnerstwo	publiczno-prywatne	w	sektorze	kolejowym”, w którym autorka krytycznie 
ocenia 27 przykładów projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na przestrzeni 
ostatnich 25 lat i konkluduje, że pomimo iż tylko nieliczne przedsięwzięcia w formule PPP 
można uznać za sukces, to jednak pozostaje ona alternatywą, która może pomóc przyciąg-
nąć inwestycje na kolei. 

12. „Wzajemne	uznawanie,	standardy	i	interoperacyjność”, w którym autor prezentuje i kry-
tycznie ocenia wdrażanie w poszczególnych państwach członkowskich UE inicjatyw w za-
kresie interoperacyjności sieci kolejowej.

13. „Niedyskryminacyjny	dostęp	poza	torami”, w którym autor przygląda się europejskim re-
gulacjom prawnym, metodom ustalania cen oraz różnym praktykom w dziedzinie dostępu 
stron trzecich do infrastruktury kolejowej, bez których konkurencja na rynku kolejowym nie 
mogłaby zaistnieć. 

14. „Opłaty	za	dostęp	do	torów”, w którym autorzy dyskutują problem kompleksowości opłat 
za dostęp do torów oraz stwierdzają, że takie obciążenia nie są rynkowym tylko publicznym 
instrumentem ustalania cen za używanie infrastruktury kolejowej.

15. „Spojrzenie	poza	Europę”, w którym autor opisuje pozaeuropejskie modele organizacji sek-
tora kolejowego w Australii, USA, Rosji i w Japonii oraz wskazuje, że niektóre z nich odniosły 
niemały sukces. 

Istotna	rola	regulatorów	rynku	oraz	systemowość	sektora	kolejowego

W ocenie autorów europejski sektor kolejowy zasługuje na prawdziwą konkurencję pomiędzy 
przewoźnikami, której towarzyszy silny i uczciwy krajowy regulator. Dzięki temu ma szansę na 
zbudowanie konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi transportu. Jednak taka sytuacja ma 
szansę zaistnieć jedynie w przypadku, gdy cała europejska polityka sektorowa oraz ramy prawne 
zostaną ukształtowane w sposób uniemożliwiający nieuczciwą konkurencję ze strony transportu 
drogowego i powietrznego. Taki pogląd należy uznać za słuszny. Poszerzenie niezależności kra-
jowych regulatorów kolejowych w wymiarze instytucjonalnym, finansowym i organizacyjnym oraz 
wzmocnienie ich kompetencji przełoży się na skuteczniejszy nadzór nad rynkiem. Rozwiązania 
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przyjmowane w kolejnych unijnych pakietach kolejowych oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego idą w kierunku postulowanym przez autorów. 

Systemowe podejście do regulacji sektora kolejowego postulowane w recenzowanej publikacji 
również zasługuje na aprobatę, choć w wielu państwach członkowskich UE trudno je osiągnąć 
ze względu na liczbę sprzecznych interesów reprezentowanych przez przedstawicieli konkuren-
cyjnych wobec kolei sektorów drogowego, rzecznego i lotniczego. 

Przekrojowe	spojrzenie	na	europejski	sektor	kolejowy

Zaletą książki Rail Economics, Policy and Regulation in Europe jest przekrojowe spojrzenie 
na problemy, z którymi borykają się uczestnicy rynku kolejowego w całej UE. Ukazuje się ona 
perspektywę badaczy i praktyków z Europy Zachodniej. Często jest ona mało znana w Polsce, 
zwłaszcza, że krajowa literatura na temat ekonomii transportu kolejowego, regulacji prawnych 
oraz polityki sektorowej w obszarze kolei jest wciąż uboga, mimo wzrastającego znaczenia tej 
gałęzi transportu w polityce unijnej. W tym miejscu można wskazać na kolejną zaletę publikacji 
wydanej przez Edward Elgar Publishing. Obejmuje ona szeroką bibliografię, która z pewnością 
poszerzy bazę wiedzy dla badaczy problematyki transportu kolejowego, pomoże im dotrzeć do 
nowych opracowań i może przyczynić się do wysunięcia nowych wniosków. 

Książka została wydana w 2015 r., zatem nie uwzględnia finalnych propozycji legislacyjnych 
przyjętych na szczeblu unijnym składających się na IV pakiet kolejowy. Niemniej stanowi bardzo 
wartościową pozycję wydawniczą, z którą powinien zapoznać się każdy, kto interesuje się tematyką 
transportu kolejowego i jego rozwoju. Wszystkie rozważane problemy mają lub niebawem będą 
mieć wpływ na decyzje podejmowane przez polskich decydentów zajmujących się kolejnictwem. 
Chodzi w szczególności o inicjatywy w obszarze budowy kolei dużych prędkości, wzmacniania 
potencjału Urzędu Transportu Kolejowego i jego Prezesa jako regulatora rynku i strażnika bez-
pieczeństwa w ruchu kolejowym, zarządzania Grupą PKP i dobrych praktyk z tym związanych, 
wdrażania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie sposobu naliczania stawek 
za dostęp do torów czy realizacji kolejowych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Liczne wyzwania, z którymi zmaga się polski sektor kolejowy, powodują, że warto sięgnąć 
po książkę Rail Economics, Policy and Regulation in Europe i rozważyć prezentowane przez jej 
autorów konkluzje. 

Wojciech	Pawłuszko
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; odbywa aplikację 
radcowską przy OIRP w Warszawie; zawodowo związany z kancelarią prawną SLS Seredyński, 
Sandurski; e-mail: wojciech.pawluszko@gmail.com.
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IV	Ogólnopolska	Konferencja	Naukowa	 
pn.	„Konsument	na	rynku	kolejowych	przewozów	

pasażerskich”,	Łódź,	26	kwietnia	2017	r.

26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ) 
odbyła się IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewo-
zów pasażerskich”. Wydarzenie zorganizowało Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych 
Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytet Łódzkiego (NKPEiISI), Katedra Europejskiego Prawa 
Gospodarczego działające na WPiA UŁ oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji 
Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (Fundacja Ius Publicum). Konferencja była objęta patronatem 
honorowym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) oraz Railway Bussines Forum. Partnerem 
Strategicznym konferencji była spółka PKP Intercity S.A., Złotym Partnerem Polskie Koleje 
Państwowe S.A., natomiast Srebrnym Partnerem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., nato-
miast Brązowym Partnerem Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Partnerem Regionalnym był Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Partnerem Merytorycznym Fundacja Pro Kolej, a Partnerem 
Wydawniczym Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. Patronatu medialnego udzielił m.in. Kurier 
Kolejowy oraz Rynek Kolejowy. 

Tegoroczna edycja konferencji stanowiła kontynuację edycji konferencji pn. „Konsument na 
rynku kolejowych przewozów pasażerskich” zorganizowanych w ubiegłych latach: pierwsza edycja 
(10 marca 2014 r., Katowice (Kraśniewski, 2014, s. 133–135)), druga edycja (18 marca 2015 r., 
Łódź (Kraśniewski i Ziarkowski, 2015, s. 159–163)) oraz trzecia edycja (25 maja 2016 r., Łódź 
(Kraśniewski, 2017, s. 150–165; Chojecka, Kraśniewski, Mizioch i Sobierajska, 2016, s. 325–334)). 
Celem cyklu konferencji jest poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażer-
skich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, 
administracji oraz biznesu. Stanowią one jednocześnie sposobność do zainteresowania studentów 
i doktorantów regulacją sektora kolejowego.

Podczas konferencji eksperci, doktoranci i studenci z całej Polski dyskutowali nad aktual-
nymi problemami i wyzwaniami, jakie stoją przed kolejowym transportem pasażerskim. Wśród 
poruszonych tematów pojawiły się kwestie wpływu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym 
z dnia 16 listopada 2016 roku na rynek kolejowych przewozów pasażerskich, model funkcjono-
wania rynku przewozów kolejowych w Polsce, zagadnienia związane z prawami konsumentów-
-pasażerów na rynek pasażerskich przewozów kolejowych oraz finansowaniem działalności 
gospodarczej w zakresie transportu kolejowego, a także, nie poruszana do tej pory, problematyka 
ochrony środowiska w prawie kolejowym. Spotkanie było podzielone na pięć sesji o charakterze 
ekspercko-naukowo-doktoranckim. Podczas konferencji nie zabrakło także aktywnego udziału 
studentów. W trakcie wydarzenia wygłoszono trzynaście referatów, a w dyskusji plenarnej udział 
wzięło ośmiu panelistów.
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Konferencja rozpoczęła się od powitania moderatorów, prelegentów, uczestników dyskusji 
panelowych oraz gości i wszystkich uczestników biernych przez mgr Marcina Kraśniewskiego 
(Prezesa NKPEiISI, Sekretarza Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum), który w pierwszych 
słowach podziękował wszystkim zainteresowanym za trud włożony w przygotowanie referatów 
oraz pytań i odpowiedzi do dyskusji. Słowa podziękowania w imieniu Organizatorów skierował 
także do wszystkich partnerów wydarzenia, którzy wsparli konferencję finansowo, organizacyjnie 
i medialnie. Następnie konferencję otworzyła dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ (Dziekan 
WPiA UŁ) wraz z dr hab. Mirosławem Pawełczykiem, prof. UŚ (Prezesem Zarządu Fundacji Ius 
Publicum, Uniwersytet Śląski). W imieniu prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak (Kierownika 
Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ) głos zabrała dr Anna Górczyńska 
(Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ), a w imieniu Witolda Stępnia 
(Marszałka Województwa Łódzkiego) – Alina Giedryś (doradca Marszałka Województwa Łódzkiego 
ds. infrastruktury kolejowej).

Referat wprowadzający do tematyki tegorocznej konferencji wygłosiła mec. Joanna 
Marcinkowska, powołana w dniu 1 lutego 2017 roku na urząd Rzecznika Praw Pasażera Kolei. 
W swoim wystąpieniu przedstawiła podstawy prawne funkcjonowania Rzecznika, cel postępowa-
nia w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu pasażerskiego oraz formę rozwiązywania spo-
rów przez Rzecznika, która należy do tzw. alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Ważną 
część wystąpienia stanowiło odwołanie się przez J. Marcinkowską do pierwszych doświadczeń 
działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei. 

Po wystąpieniu wprowadzającym dr hab. M. Pawełczyk otworzył pierwszy panel, którego 
tematyka poruszała problematykę, największej do tej pory, nowelizacji ustawy o transporcie ko-
lejowym. Pierwszy referat został wygłoszony przez dr Michała Będkowskiego-Kozioł, LL.M.Eur.
Int. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kancelaria Kochański, Zięba 
& Partners Sp.k.). Na wstępie dokonał on próby oceny nowelizacji z dnia 16 listopada 2016 roku. 
Prelegent zaprezentował założenia oraz główne obszary regulacji noweli. Zwrócił szczególną uwa-
gę na nowy podział infrastruktury kolejowej, zmiany w zakresie uregulowania zasad dostępu do 
poszczególnych kategorii infrastruktury oraz licencjonowania przewoźników kolejowych. Dokonując 
oceny nowelizacji, zwrócił uwagę na brak dostatecznych konsultacji społecznych na etapie pro-
cedowania nad projektem, niewykorzystania szansy na uchwalenie nowej ustawy o transporcie 
kolejowym systematyzującej i porządkującej dotychczasowy rozwój regulacji prawnej w zakresie 
transportu kolejowego oraz nieusunięcie istniejących niedoskonałości redakcyjnych i legislacyjnych.

Kolejnym mówcą był dr Stefan Akira Jarecki (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej 
i Zarządzania w Warszawie, CARS), który wygłosił referat pt. „Pojęcie usługi publicznej a otwarty 
dostęp”. Przedstawił on mechanizm ochrony usługi publicznej przed ewentualnym negatywnym 
wpływem, który może wystąpić po dopuszczeniu realizacji przewozów komercyjnych na warun-
ki ekonomiczne jej wykonywania – przyznawanie dostępu do infrastruktury kolejowej w oparciu 
o decyzję o otwartym dostępie. W referacie omówił on nowy, wprowadzony nowelą z 16 listopa-
da 2016 roku, mechanizm otwartego dostępu  oraz dokonał wnikliwej oceny nowelizacji w tym 
zakresie. W ocenie dr Stefana Jareckiego, na gruncie nowych przepisów problemem może być 
bardzo duża swoboda organizatorów w klasyfikowaniu przewozów jako usługi publicznej, a nie, 
jak uważają inni eksperci, duża elastyczność omawianego mechanizmu. Jego postulatem de lege 
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ferenda jest prawne wyposażenie organu regulacyjnego w możliwość realnego sprawdzenia czy 
przewozy, które mają być chronione faktycznie mają charakter usług publicznych. Referent doko-
nał oceny nowelizacji przez pryzmat powierzenia przez władze francuskie obowiązku świadczenia 
usług publicznych w zakresie połączeń morskich z Korsyką. 

Ostatni referat w pierwszym panelu wygłosił dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), który dotyczył pozycji prawnej Prezesa UTK jako elemen-
tu regulacyjnego sektora transportu kolejowego w świetle nowelizacji. Referent zwrócił uwagę 
na szeroko rozumiane prawne gwarancje niezależności Prezesa UTK zarówno wewnątrz apa-
ratu administracji państwa, jak i w aspekcie organizacyjnym, funkcjonalnym oraz personalnym, 
a także w sferze zewnętrznej – niezależność od przedsiębiorców podanych regulacji oraz innych 
podmiotów prywatnych. Zmiany wprowadzone nowelą z dnia 16 listopada 2016 roku uznał za 
fundamentalne, ale jednocześnie podniósł, iż nie należy postulować całkowitego odseparowanie 
strukturalnego Prezesa UTK od aparatu administracji rządowej. W jego ocenie brak jakiegokol-
wiek powiązań obszaru regulacyjnego z polityką państwa może doprowadzić do rozdźwięków 
i chaosu w polityce rządu i państwa.

Panel pierwszy zwieńczyła dyskusja związana z wygłoszonymi referatami, którą poprowadził 
Profesor Mirosław Pawełczyk. 

Drugą częścią konferencji była dyskusja plenarna nad modelem funkcjonowania rynku prze-
wozów kolejowych w Polsce. Sesji przewodniczyła dr hab. Anna Fornalczyk (b. Prezes Urzędu 
Antymonopolowego, COMPER Fornalczyk & Wspólnicy Sp. j.). W charakterze panelistów wy-
stąpili Piotr Halupczok (Członek Zarządu Arriva RP Sp. z o.o.), Peter Jančovič (Członek Zarządu 
LEO Express Polska Sp. z o.o.), Alicja Kozłowska (Dyrektor Departamentu Regulacji w UTK), 
Krzysztof Krasowski (Zastępca Dyrektor Biura Rozwoju Oferty i Produktów PKP Intercity S.A.), 
Andrzej Wasilewski (Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.), Włodzimierz 
Wilkanowicz (Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.), Teresa Woźniak (Dyrektor 
Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego) oraz Piotr 
Stomma (Ministerstwo Rozwoju). 

Przedmiot rozważań panelistów miał w założeniu mieścić się w czterech pytaniach dotyczą-
cych warunków rozwoju konkurencji o rynek (IV pakiet kolejowy), wykonywania zadań publicznych 
i realizacji inwestycji przy zastosowaniu powierzenia, oceny efektywności wykonywanych zadań 
publicznych z punktu widzenia operatora oraz organizatora, a także stawki rekompensaty jako 
narzędzia efektywnego zarządzania.

Profesor Anna Fornalczyk zapytała o zróżnicowanie pomiędzy prognozami co do rozwoju 
kolei a rzeczywistymi wskaźnikami, które wpływają na gęstość i konkurencyjność kolei. W zakresie 
zainteresowania Przewodniczącej panelu znalazło się również czy lepiej na rozwój sektora wpły-
wa promowanie mniejszych, regionalnych przewoźników, czy ogólnopolskich. Mimo propozycji 
rozszerzenia zakresu przedmiotowego panelu, na początku rozważań panelistów dominowała 
tematyka IV pakietu kolejowego i starcie koncepcji rozwoju konkurencji wraz ze wzrostem jako-
ści z ideą konsolidacyjną. Jako pierwszy głos zabrała Teresa Woźniak, stwierdzając, iż program 
rozwoju kolejnictwa zakład poprawę istniejącej już infrastruktury – rewitalizację zamiast budowa-
nia nowych linii, przy czym oznacza to, tak naprawdę dążenie do odzyskania parametrów sprzed 
trzydziestu względnie czterdziestu lat, co odnosi się również odpowiednio do rewitalizacji taboru. 
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Prezes Włodzimierz Wilkanowicz rozwinął wątek remontowania istniejących już linii kolejowych 
ze zróżnicowaniem na połączenia regionalne i dalekobieżne. Wskazał on, że na krótszych liniach 
rozwinięcie dużych prędkości pojazdów jest niemożliwe, natomiast na dalszych trasach, wdraża-
nie wysokich prędkości nie rekompensuje wydatków ekonomicznych, a dla samego pasażera nie 
musi być atrakcyjne czasowo. Prezes Andrzej Wasilewski skonstatował, iż wystarczającym dla 
przeciągnięcia klientów jest zwrócenie się z „dobrą ofertą” do potencjalnych nabywców biletów. 
Podkreślił również, że istotnym jest przygotowanie się przewoźników do czwartego pakietu kole-
jowego, którego, jego zdaniem, nie należy się obawiać. Stwierdził on, że dla uczciwej i korzystnej 
dla pasażera konkurencji konieczne jest przygotowanie odpowiedniego taboru i nowoczesnego 
zaplecza. Dyrektor Alicja Kozłowska w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na dostosowanie dobrej 
infrastruktury do warunków i wymogów lokalnych. Podjęła również problematykę jakości infra-
struktury, która lokalnie zaledwie w 2% może być nazwana infrastrukturą dobrej jakości. Podniosła 
także, że misją UTK jest i pozostanie zapewnienie warunków rozwoju bezpiecznego i konkuren-
cyjnego transportu kolejowego. Prezes Piotr Halupczok w swoich rozważaniach podkreślił, że 
należy wziąć pod rozwagę, myśląc o rozwoju sektora kolejowego, nie tyle skok cywilizacyjny in-
frastruktury kolejowej, co wzrost konkurencji. Odwołał się on do doświadczeń niemieckiej spółki 
DB Regio, która zwiększyła swoje obroty na rynku przewozów kolejowych w Niemczech, mimo 
wcześniejszego zmniejszenia udział w rynku. Efektywność przewoźników kolejowych uznał za 
klucz do polepszenia warunków na rynku. Prezes Peter Jančovič uznał najnowsze regulacje praw-
ne nie tyle za motor napędowy dla konkurencji (naturalnie nie negował elementu konkurencyjne-
go), ile za zachętę dla podróżnych do szerszego skorzystania z usług przewoźników kolejowych. 
Wskazał również na potrzebę dywersyfikacji ofert w ramach konkurencji, nie ma bowiem możli-
wości, by jeden przewoźnik spełnił oczekiwania wszystkich potencjalnych pasażerów. Dyrektor 
Krzysztof Krasowski widzi konkurencję jako zjawisko pozytywne, którego nie należy się obawiać. 
Jednocześnie zwrócił on uwagę na wysokie bariery ekonomiczne wejścia na rynek kolejowy oraz 
bariery wyjścia z niego, co z trudem przekłada się na proliferację konkurencji. Jego zdaniem, 
gwałtowne zmniejszenie barier, wcześniej proponowane w IV pakiecie kolejowym, miałoby efekt 
odwrotny do zamierzonego – pozytywne było więc stworzenie warunków do przygotowania się do 
zmniejszenia barier ekonomicznych. Minister Piotr Stomma1 powiedział, że potrzebne jest ustale-
nie modelu rynku, na co wskazuje chociażby nierozwiązanie kwestii kolei dużych prędkości oraz 
fakt, że ta część sektora, którą finansują w krajach UE środki publiczne, w Polsce pokrywana jest 
przez rynek. Zwrócił również uwagę na dawne utrudnienia dla funkcjonowania przedsiębiorców 
na rynku kolejowym warunkowane przez państwo. Przekonywał, że w Polsce potrzebna jest poli-
tyka transportowa uwzględniająca nadchodzącą rewolucję przemysłową 4.0 oraz Internet rzeczy. 
Moderatorka na zakończenie podkreśliła, że paneliści chętnie korzystali ze sformułowania „rynek 
kolejowy”, a o istocie rynku stanowi konkurencja.

Trzeci panel konferencji o charakterze dyskusyjnym poprowadziła prof. dr hab. Maria 
Królikowska-Olczak. Dyskusja dotyczyła praw konsumentów-pasażerów na rynku pasażerskich 
przewozów kolejowych. Referat jako pierwszy wygłosił mgr Karol Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Urząd Transportu Kolejowego) zatytułowany „Kara pieniężna jako sankcja 
za naruszenie przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 – przegląd rozwiązań europejskich”. 

1 Wyrażonych poglądów w takcie dyskusji nie należy utożsamiać z reprezentowaną instytucją.
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W wystąpieniu referent dokonał analizy sankcji przyjętych przez poszczególne państwa członkow-
skie UE, stosowane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 1371/2007 oraz przed-
stawił ich charakter, a także wskazał podmioty, na które mogą zostać one nałożone. Na koniec 
przedstawił problem realizacji nadrzędnego celu, dla którego przyjęte zostało rozporządzenie 
1371/2007 przez pryzmat kar pieniężnych jako sankcji za naruszenie tych przepisów. Uznał on, 
że wyraźne zróżnicowanie maksymalnych wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów 
rozporządzenia 1371/2007 w państwach członkowskich UE nie jest gwarancją jednolitości ochro-
ny interesów indywidualnych konsumentów. Negatywne stanowisko zajął także w sprawie wpro-
wadzenia możliwości przyznania przez państwa członkowskie UE czasowych i bezterminowych 
zwolnień ze stosowania wybranych przepisów rozporządzenia 1371/2007. Prelegent zaznaczył 
również, że wyraźny luz decyzyjny państw członkowskich w aspekcie maksymalnych sankcji za 
naruszenie przepisów tego rozporządzenia nie stanowi okoliczności sprzyjającej ujednoliceniu 
poziomu ochrony praw pasażerów kolei na terenie Unii Europejskiej. 

Kolejnym referentem był mgr Grzegorz Pilecki (Urząd Transportu Kolejowego), którego wy-
stąpienie dotyczyło obowiązków podmiotów rynku kolejowego względem osób z niepełnospraw-
nością. Przedstawiony referat został oparty na dwóch aktach prawnych: rozporządzeniu (WE) 
nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw 
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1300/2014 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących 
się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możli-
wości poruszania się. Referent w swojej prezentacji wyjaśnił zakres stosowania obu rozporządzeń 
oraz dokonał szczegółowej analizy przepisów Rozdziału V rozporządzenia 1371/2007. Na koniec 
mgr Grzegorz Pilecki poruszył kwestię powiadomień o potrzebie udzielenia pomocy i sposobu jej 
udzielania osobom z niepełnosprawnością.

Trzeci referat – „Uwagi do Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczące minimalnego za-
kresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców 
biletów” – wygłosił dr Przemysław Kowalik (Politechnika Lubelska). W swoim referacie dP. Kowalik 
przedstawił wymogi informacyjne, jakie zostały wyrażone w tytułowym rozporządzeniu oraz zazna-
czył, że nie stanowią one w pełni odzwierciedlenia rzeczywistych preferencji pasażerów. Prelegent 
odniósł się również do komputerowego systemu informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym 
(KSIRTK). Zaznaczył, że otwarcie systemu KSIRTK zostało odroczone do dnia 3 grudnia 2019 r. 
– do tego czasu pasażerowie mogą korzystać z dwóch funkcjonujących systemów informacji 
rozkładowej obejmujących całą polską sieć kolejową: rozklad-pkp.pl (PKP Informatyka sp. z o.o). 
oraz PortalPasazera.pl (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A). Na koniec wspomniał o możliwych 
trudnościach we wprowadzeniu KSIRTK oraz o konieczności uregulowania zasad wyszukiwania 
przesiadek z powodu zgodności z zapisami w taryfach przewoźników oraz z powodu potencjal-
nego zawyżenia kosztów.

Ostatni referat trzeciego panelu pt. „Instytucja Rzecznika Praw Pasażera kolei jako wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom pasażera przez Urząd Transportu Kolejowego” wygłosił mgr Wojciech 
Wilamowski (W&B Wilamowski). Prezentacja dotyczyła nowopowstałej instytucji Rzecznika Praw 
Pasażera, który, w jego ocenie, ma za zadanie ocieplić wizerunek kolei w oczach konsumentów. 
Referent skupił swoją uwagę na celach instytucji Rzecznika Praw Pasażera. Na koniec przybliżył 
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warunki, jakie muszą spełniać pasażerowie, aby sprawa podlegała rozpoznaniu przez Rzecznika. 
Opisał i ocenił on także procedurę rozpoznawania sporów między pasażerem a przewoźnikiem 
z punktu widzenia niezależnego obserwatora.  

Kolejny panel dotyczył finansowania działalności przewozowej na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich. Moderatorem tej części konferencji był dr Łukasz Grzejdziak (adiunkt w Katedrze 
Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, opiekun NKPEIiSI). 

Referat pt. „Zmiany w procedurze zlecania usług kolejowego transportu pasażerskiego w świetle 
nowelizacji Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007” wygłosił mgr Łukasz Ziarko (Uniwersytet Łódzki, 
COMPER Fornalczyk & Wspólnicy Sp. j.). W swojej prezentacji dokonał on analizy kluczowych 
zmian w zlecaniu i finansowaniu przewozów publicznego transportu zbiorowego, które wejdą 
w życie 24 grudnia 2017 roku. Prelegent na początku swojego wystąpienia przedstawił zmianę 
dotyczącą ograniczenia trybu zlecania świadczenia usług w pasażerskim transporcie kolejowym po 
czym przybliżył nowelizowane przepisy dotyczące maksymalnego okresu obowiązywania umowy 
w okresie przejściowym. W dalszej części wypowiedzi omówił narzędzia dające podmiotom zle-
cającym możliwość stymulowania rozwoju konkurencji. W zakończeniu mgr Ł. Ziarko zaznaczył, 
że wymagana będzie zmiana istniejących rozwiązań w obszarze organizacji rynku przewozów 
kolejowych o charakterze użyteczności publicznej.

Następnie głos zabrał mgr Piotr Kulczycki (COMPER Fornalczyk & Wspólnicy Sp. j.). W swo-
im wystąpieniu przedstawił on podstawowe zasady kalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług kolejowego publicznego transportu zbiorowego. Na wstępie prelegent przedstawił oraz po-
równał tryby zlecania świadczenia usług operatorom kolejowym: tryb otwartego, konkurencyjnego 
przetargu oraz tryb bezpośredniego powierzenia świadczenia tych usług. W dalszej części referatu 
przybliżył on zasady kalkulacji maksymalnego poziomu rekompensaty dla operatorów, powołując 
się m.in na orzecznictwo. Następnie P. Kulczycki zajął się wyjaśnieniem pojęcia „rozsądny zysk”. 
W końcowej części referatu prelegent skonstatował, że stosowanie właściwych zasad obliczania 
rekompensaty w połączeniu z regularnym monitorowaniem i audytowaniem przekazywanych 
środków jest istotne dla bezpieczeństwa z punktu widzenia pomocy publicznej, a jednocześnie 
sprawia, że publiczne finansowanie przewozów kolejowych nie jest nadmierne.

Referat kończący panel czwarty zatytułowany „Finansowanie ulg w przewozach pasażerskich 
– wybrane zagadnienia” wygłosił dr Bartosz Mazur (Urząd Miasta Rybnik, Fundacja ProKolej). 
Na wstępie prelegent zaznaczył, że organy publiczne mają za zadanie kreowanie dostępności 
cenowej usług publicznego transportu zbiorowego dla możliwie szerokiego grona zainteresowa-
nych a kształtowanie ekonomicznej dostępności usług transportu publicznego ma za zadanie 
zapewnienie równej dostępności do usług dla osób o różnej zamożności. W referacie zaprezen-
tował podstawy prawne ulg taryfowych, kryteria podziału ulg, a także wątpliwości związane ze 
stosowaniem systemu ulg. Ponadto zwrócił szczególną uwagę na ulgi komercyjne i ulgi gminne, 
jak również refinansowanie ulg, odwołując się przy tym zagadnieniu do orzecznictwa. W zakoń-
czeniu dr M. Mazur przedstawił wnioski płynące z przeprowadzonej analizy oraz własną ocenę 
systemu ulg obowiązującego w Polsce. 

Ostatnia część konferencji poświęcona została zagadnieniom ochrony środowiska w prawie 
kolejowym. Obradom przewodniczył mgr Marcin Kraśniewski, który jako prelegentów zapowiedział 
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mgr Aleksandrę Bogusz (WPiA UŁ), mgr Katarzynę Chojecką (Uniwersytet Warszawski) i Mateusza 
Sokoła (WPiA UŁ).

Aleksandra Bogusz zaprezentowała referat pt. „Zagadnienia prawne gospodarki odpadami 
w zakresie transportu kolejowego”. Autorka stwierdziła, iż dzięki nowym kierunkom polityki waste 
management oraz sposobom ich realizacji, sektor kolejowy wreszcie może stać się przykładem 
elementu gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. bezodpadowej. Przedstawiła ona zagadnienia 
gospodarki odpadami w kontekście transportu kolejowego, które sama określiła jako niespecy-
ficzne dla owego sektora, w przeciwieństwie do zakłóceń akustycznych. Autorka zwróciła uwagę 
na wysoce istotną rolę UE w tworzeniu norm prawnych odnoszących się w sposób relewantny do 
omawianego zagadnienia, a także zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wskazała 
na podmioty ponoszące odpowiedzialność za odpady (przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruk-
tury) oraz obowiązek przestrzegania zasady zrównoważonej gospodarki odpadami. Referentka 
w ramach ww. zasady wymieniła hierarchię postępowania z odpadami, ochronę zdrowia ludzkie-
go i środowiska, zasadę „zanieczyszczający płaci”. Wspomniała też o obowiązkach uzyskania 
pozwolenia i obowiązku sprawozdawczości.

Katarzyna Chojecka natomiast zwróciła uwagę na problematykę normatywną zabezpieczeń 
akustycznych w referacie pt. „Przeciwdziałanie hałasowi w sektorze kolejowym – analiza i wnio-
ski”. Na wstępie podkreśliła, że ochrona środowiska jest jednym z podstawowych obowiązków 
władz publicznych, w ramach których można wyszczególnić zwalczanie hałasu, stanowiące duże 
wyzwanie. Następnie omówiła podstawowe normy prawne z prezentowanego zakresu, jako ich 
źródło wskazując ustawę – Prawo ochrony środowiska. Dużą uwagę przywiązała do rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r., które określa dopuszczalne poziomy hałasu. 
W ramach szczegółowego omówienia aktualnych problemów położyła ona nacisk na kwestie 
instalowania ekranów akustycznych jako wciąż najpopularniejszego sposobu walki z hałasem 
na kolei. Wskazała także na drugą stronę referowanego problemu – jej zdaniem zgubnym jest 
niwelowanie zagęszczenia ekranów akustycznych poprzez zwiększanie dopuszczalnego limitu 
zanieczyszczenia hałasem powyżej proponowanego przez WHO limitu 55 decybeli. Omówiła 
również zmiany odnoszące się do technologii hamowania pociągów, która ma stać się, dzięki 
Komisji Europejskiej, obowiązkiem już od 2025 roku. Katarzyna Chojecka podsumowała swoje 
wystąpienie konstatacją, iż instrumenty zwalczania hałasu nie mogą zanadto obciążać przedsię-
biorców, ponieważ konsekwencje tego poniosą konsumenci.

Celem ostatniego referatu wygłoszonego przez Mateusza Sokoła pt. „Prawo kolejowe i ochro-
na środowiska w Stanach Zjednoczonych Ameryki” było zaprezentowanie słuchaczom amerykań-
skiego systemu ochrony środowiska, jego specyfiki oraz metody regulacji w krótkim zestawieniu 
z ogólnie zarysowanymi systemami prawa ekologicznego innych krajów dla zilustrowania stopnia 
złożoności i rozdrobnienia tej dziedziny w prawie amerykańskim. Referent wspomniał o wymogach 
wynikających z norm NEPA, które ustanawiając Council of Environmental Quality (CEQ), mający 
za zadanie czuwać nad ich wypełnieniem, nakładają na agencje federalne obowiązek tworzenia 
ocen środowiskowych dla zamierzonych przez siebie działań. Następnie przeszedł on do rozwa-
żań nad kilkustopniową metodą regulacji, pozwalającą każdej federalnej agencji na tworzenie 
własnych regulacji o charakterze proceduralnym. Podsumowując rozważania, referent dokonał 
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zwięzłej enumeracji najistotniejszych unormowań z innych aktów normatywnych odnoszących 
się do przedmiotowego zakresu.

Podsumowania obrad i uroczystego zakończenia konferencji dokonała prof. dr hab. Maria 
Królikowska-Olczak, która uznała, iż jej poziom był bardzo wysoki, a jednocześnie stanowiła ona 
inspirację dla dalszych rozważań. Profesor Królikowska-Olczak złożyła gratulacje i podziękowa-
nia za zaangażowanie w organizację konferencji na ręce dr. hab. Mirosława Pawełczyka oraz 
dr. Łukasza Grzejdziaka i mgr. Marcina Kraśniewskiego. 

Materiały z tegorocznej konferencji (program, streszczenia, prezentacje, pytania i zdjęcia) 
dostępne są na stronie internetowej wydarzenia pod linkiem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktual-
nosci/konferencje-seminaria-wyklady/konsument-na-rynku-kolejowych-przewozow-pasazerskich-
-iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa.html.  
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Zaproszenie	 
na	I	Doroczną	Krajową	Konferencję	Kolejową	CARS

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Doroczną Krajową Konferencją Kolejową CARS 
pn. „Nowe wyzwania przed transportem kolejowym – zmiany otoczenia regulacyjnego”, którą 
organizuje Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3). Celem konferencji jest zgłębienie istoty wprowadzonych 
ostatnio – zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym – zmian w przepisach z zakresu regulacji 
sektorowej transportu kolejowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie rynku transportu kolejowego, 
wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. 
Konferencja będzie obejmowała następujące obszary tematyczne:

• tzw. IV pakiet kolejowy i jego znaczenie dla funkcjonowania transportu kolejowego; 
• ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (wdro-

żenie dyrektywy 2012/34/UE);
• otwarcie krajowych rynków przewozów pasażerskich;
• regulacje odnoszące się do infrastruktury kolejowej, w tym kierunki zagospodarowania 

obiektów dworcowych oraz wieloletni program utrzymania infrastruktury kolejowej;
• dostęp stron trzecich do urządzeń kluczowych w transporcie kolejowym, w tym nowe 

rozwiązania dotyczące dostępu do tzw. obiektów infrastruktury usługowej;
• funkcjonowanie bocznic kolejowych;
• regulacje odnoszące się do transportu towarowego, w tym w szczególności transportu 

intermodalnego i rozproszonego;
• krajowe i unijne organy regulacji sektora transportu kolejowego – nowe kompetencje 

Agencji Kolejowej UE, niezależność krajowych organów regulacyjnych, współpraca or-
ganów regulacyjnych.

Przewidziano publikację wygłoszonych referatów w wydawnictwie pokonferencyjnym. 
Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym 
i Regulacyjnym. Program oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na 
stronie internetowej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (https://www.cars.
wz.uw.edu.pl). Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie 
abstraktów na adresy: cars@wz.uw.edu.pl oraz stefan_jarecki@poczta.fm.

Prof. Tadeusz Skoczny
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, UW

Dr Stefan Akira Jarecki 
kierownik Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS,  

koordynator sektora transportu kolejowego w CARS
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From	the	volume	editor (Stefan Akira Jarecki)

Articles

Mirosław Antonowicz,	Considerations	on	mechanisms	for	resolving	conflicts	on	the	rail	
transport	market
Table	of	contest	
I. Introduction
II. Essence of the conflict in the rail transport market
III. Mediation or arbitration
IV. Access to railway sidings as a potential source of conflict
V. Summary
Summary:	The aim of the article is to present possible ways of resolving conflicts in the rail transport 
market in a regulatory sense. The article defines the notion of conflict and presents alternative 
forms of conflict resolution - mediation and arbitration. The issue of siding is also presented as 
a potential source of conflict in the future. Finally, in the summary, the conclusion is presented that 
there is a need to use alternative conflict resolution methods by modern management of a public 
institution in the area of regulatory issues for the rail transport market.
Key	words:	conflict; mediation; arbitration
JEL:	K23, K29

Ignacy Góra Joanna Bartochowska-Jaśniewska, Regulations	for	railway	service	facilities	
in	the	Railways	Act	of	28	March	2003	after	the	recent	amendment	of	16	November	2016
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Notion of railway service facility
III. Railway service facility managers
IV. Operators’ obligation to provide access to railway service facility 
V. Competence of the President of the Office of Railway Transport (UTK) in the supervision of 

railway service facilities
VI. Summary
Summary: Recent amendments to the Act of 28 March 2003 on Railway Transport came into 
force on 30 December 2016. The new law introduces the obligation to provide access for railway 
undertakings to railway service facilities starting from 10 December 2017.
According to the amendments in the Act on Railway Transport, the term ‘railway service facility’ 
means the building and the ground area on which it is situated, the installations and equipment, 
wholly or in part, dedicated to the provision of one or more of the services referred to in paragraphs 2 
and 3 of the Annex 2 to the Act on Railway Transport.
In accordance with the provisions of the Act amending the Act on Railway Transport, a new 
entity – the operator of service facilities – has appeared. The concept of an ‘operator of service 
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facility’ means an entity managing the service facility or supplying one or more services to railway 
undertakings referred to in paragraphs 2 and 3 of the Annex 2 to the Act on Railway Transport.
According to the new regulations, the President of the Office of Railway Transport (UTK) supervises 
fair and non-discriminatory treatment of all railway undertakings in terms of access to service 
facilities.
Key	words: railway service facility; operator of the railway service facility; railway infrastructure
JEL:	L, L.5, L.59

Michał Beim,	Legal	conditions	of	independent	railway	infrastructure	managers	in	Germany
Table	of	contest	
I. Introduction
II. History
III. Regulation of the constitution concerning rail transport
IV. Railway reform and independent railway managers
V. Control of the functioning of independent infrastructure managers
VI. Federal support to independent railway infrastructure managers
VII. Regional support to independent railway infrastructure managers
VIII. Technical standards of independent infrastructure managers
IX. From the unrealized privatisation of Deutsche Bahn to the creation of infrastructure managers’ 

markets 
X. Economic importance
XI. Summary
XII. Bibliography
Summary:	The liberalization of the railway market creates the possibility for the functioning 
and development of independent managers of the railway infrastructure. No universal, systemic 
solutions to support independent railway infrastructure managers have been developed in 
the European Union. The paper presents the German experience in this area. Independent 
infrastructure managers already run more than ten percent of the German rail network. The 
paper presents the legal conditions applicable to the managers as well as the principles of their 
financial support. Although the German state has undertaken to support independent infrastructure 
managers, it seems that their economic and social importance is still underestimated. The merit 
of independent rail infrastructure managers is to halt the decommissioning of the network and 
provide the infrastructure for the last mile. They fill the gap between railway siding managers and 
DB Netz’s nationwide network. The establishing of independent managers of the railway network 
has its roots in historical legal conditions and also in the current situation of the railway market.
Keywords:	railway network, railway infrastructure management, abandoned railway tracks, 
demonopolization, state aid, transport policy
JEL:	H54, O18, R42

Łukasz Gołąb,	Co-operation	of	the	President	of	the	Railway	Transport	Office	(UTK)	with	the	
authorities	of	the	European	Union	and	of	other	Member	States	in	the	light	of	the	provisions	
of	the	Act	of	16	November	2016	amending	the	Railway	Transport	Act	and	certain	other	acts
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Table	of	contents:
I. Introduction
II. Co-operation of the President of the Railway Transport Office (UTK) with the European 

Commission
III. Co-operation of the President of the Railway Transport Office (UTK) with the rail transport 

regulatory authorities of other Member States
IV. Co-operation of the President of the Railway Transport Office (UTK) with the European Union 

Agency for Railways
V. Summary
Summary:	On 21 November 2012, the European Parliament and the Council adopted Directive 
2012/34/EU establishing a single European railway area (recast). Although the deadline for 
implementing the provisions of the Directive has expired on 16 June 2015, the lower chamber of the 
Parliament of the Republic of Poland (Sejm) only adopted the Act amending the Railway Transport 
Act and some other acts on 16 November 2016. This is by far the most extensive and important 
change to the Railway Transport Act introduced in recent years. The purpose of this paper is to 
present changes in the cooperation between the President of the UTK and the Commission, the 
EU Railway Agency and the regulators of other EU Member States on the basis of the Act of 16 
November 2016 amending the Railway Transport Act and certain other acts.
Key	words:	rail transport; rail transport sector; regulation of rail transport; EU law; regulators; 
Network of regulators; President of the Railway Transport Office; European Commission; European 
Union Agency for Railways; Directive 2012/34/EU
JEL:	K23

Mikołaj Goss,	Legal	character	of	duties	and	competences	of	the	President	of	the	Polish	
Railway	Transport	Office	(UTK)	concerning	the	interoperability	of	the	European	railway	
network,	with	particular	emphasis	on	the	authorization	for	operation	of	a	railway	vehicle	
consistent	with	TSI
Table	of	contents	
I. Introduction
II. President of the Polish Railway Transport Office (UTK) as a national authority competent for 

railway transport regulation 
III. Regulatory supervision of the President of the UTK. Origin, purpose and legal character 
IV. Authorization for operation of a railway vehicle consistent with TSI as an instrument of task 

performance of the President of the UTK in the area of railway transport regulation
V. Summary
VI. Bibliography
Summary:	The paper provides a scientific analysis of the legal character of duties and competences 
of the President of the Polish Railway Transport Office (UTK) concerning the interoperability of the 
European railway network, with particular emphasis on the authorization for operation of a railway 
vehicle consistent with TSI. The author presents an overview of the administrative law doctrine 
with reference to issues such as regulatory function of the state, its legal position, and the 
characteristic forms of the operations of its regulatory authorities. Moreover, the author proposes 
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an addition to the approach prevailing in the doctrine consisting of a distinction of the specifics 
concerning the supervision of the regulatory authority over this  sector. Furthermore, the article 
contains a presentation of the features regarding the abovementioned supervision in accordance 
with the typical material supervision applied by administrative authorities within the framework of 
the performance of the regulatory function of the state. In the author’s opinion, the characteristics 
of the supervision exercised by the regulators make it possible to clearly distinguish this legal 
institution from material supervision, and define it as  ‘regulatory supervision’. Finally, the author 
analyses the legal character of the authorization for operation of a railway vehicle consistent 
with TSI and assigns this administrative act to a group of regulatory instruments applied by the 
President of the UTK, with ancillary influence on the security in the railway sector.
Key	words:	rail transport; regulation of rail transport; President of the Railway Transport Office; 
regulatory supervision; permission for operation authorization of a railway vehicle consistent with TSI
JEL:	K23

Jakub Kociubiński,	Challenges	placed	by	EU	Merger	Control	in	Cargo	Rail	Transport	in	the	
Light	of	Industry	Liberalization
Table	of	contents
I. Introduction
II. Problem of determining the relevant market – the risk of a ‘cellophane trap’
III. Concept of ‘significant limitation of effective competition’
IV. Elimination of potential competition
V. Elimination of existing competition
VI. Summary
Summary:	The competitive situation in rail transport is peculiar because the liberalisation process 
is still ongoing. As a result, there is a significant difference in scale between various undertakings 
active on the market, where existing dominance is inherited from the pre-liberalisation monopolist 
status. The challenge faced by the European Commission is thus not the safeguarding of the 
competitive process, but rather creating a level playing field to foster future competition and 
thus making it possible to achieve the goals of liberalisation. In this context, this paper presents 
a detailed analysis of the application of merger control rules in EU Law.
Keywords:	rail transport; merger control; EU Law; dominant position; liberalisation
JEL: K21, L12, L13, L92, G34

Stefan Akira Jarecki,	The	opening	of	domestic	passenger	rail	markets	and	public	services
Table	of	contents
I. Introduction
II. Public service within the meaning of Regulation 1370/2007
III. Latest case law of the EU courts
IV. Conclusions
Summary:	In 2016, the fourth railway package has finally been adopted. The fourth railway package 
completes the process of the gradual opening of the rail passenger market in the EU. It establishes 
the general right for railway undertakings established in one member state to operate all types 
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of passenger services everywhere within the EU. Thus, the package introduces open access to 
railway infrastructure for domestic passenger services (competition in the market). Does it really 
mean that open access competition will develop? However, services provided under public services 
obligation (as defined, entrusted and financed by national authorities) might be an important barrier 
to entry in the rail passenger market for open access operators. This article will examine the new 
EU legislation regarding the opening of the domestic passenger rail market through the prism of 
the absence of a precise EU definition of what constitutes a public service in railway transport.
Key	words:	fourth railway package; railway transport; rail passenger market; open access, open-
access operator; public services; public services obligation; services in general economic interest.
JEL:	K23, K29, K33

Marcin Kraśniewski, Open	access	in	the	light	of	the	decisions	of	the	President	of	the	Polish	
Railway	Transport	Office	(UTK)
Table	of	contents
I. Introduction 
II. Applicable legislation concerning open access 
 1. Rail Transport Act before the amendment of 16 November 2016
 2. Rail Transport Act after the amendment of 16 November 2016
III. The analysis of selected decisions of the President of the Polish Railway Transport Office (UTK)
 1. Analysis of the factual circumstances of the chosen cases 
 2. Basis for the rejection of granting open access 
 3. Analysis of arguments presented in the decisions 
IV. Conclusions 
Summary:	The aim of the article is to present the open access mechanism in the Polish legal system 
(before and after the amendment of Rail Transport Act of 16 November 2016). The presentation 
of the mechanism is based on selected decisions of the President of the Polish Railway Transport 
Office (UTK). The author analyses both the applicable legislation concerning open access and the 
factual circumstances of the cases. He pays attention to collected information and documents, 
points out the basis for granting open access and evaluates the decisions issued. The article 
indicates also the shortcomings of the open access mechanism in Poland. 
Key	words:	open access, Chairman of the Rail Transport Authority, railway undertaking, public 
services, commercial transport
JEL:	K23

Roman Gąszczyk,	Financing	public	service	compensation	by	European	Structural	and	
Investments	Funds	–	selected	civil	law	aspects
Table	of	Content
I. Introductory remarks
II. Relations between parties to public service contracts and financing institution
III. Bundle of contracts
IV. Closing remarks
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Summary:	This article constitutes an attempt to describe relations among parties to a public 
services contract and the institution managing ESIF implementation aimed at the financing of 
compensation for such services from ESIF sources. The said description is done by means 
of applying terminology coined by civil law doctrine. The author analyses the above mentioned 
legal relationships and concludes that they may be classified as so-called ‘bundle of contracts’. 
Such observation confirms the thesis that financing of compensation from ESIF sources (in part 
used for supporting rolling stock or infrastructure projects) does not exclude the legal compliance 
of such operation. Moreover, these reflections may be treated as recommendations on suggested 
ESIF projects’ institutional structure and ways of proving the accordance of investments with State 
Aid law for the purpose of applying for EU funds.
Key	words: public service compensation, public service, European Structural and Investments 
Funds, bundle of contracts
JEL:	K120,	K230

Legislation and Case Law Review
Ignacy Góra, Jan Siudecki, Implementation	of	the	technical	pillar	of	the	fourth	railway	package
Table	of	contents:
I. Reasons for establishing the fourth railway package
II. Structure of the fourth railway package
III. ERTMS preauthorisation
IV. Vehicle authorisation for placing on the market and single safety certificates
V. Revision of national rules
VI. Other changes introduced with the technical pillar
VII. Conclusions
Summary:	The authors analyze the most important changes in the railway legal framework introduced 
with the technical pillar of the fourth railway package of the European Union. New procedures for 
issuing an authorization for placing railway vehicles on the market and for issuing a single safety 
certificates are discussed. The ERTMS preauthorisation procedure and the revision of national 
rules are described also. The analysis is based on the practical experience of the authors gained 
through their cooperation with the European Union Agency for Railways on the implementation 
of the new legal framework. 
Key	words:	railway transport; fourth railway package; technical pillar; single safety certificate; 
vehicle authorisation for placing on the market; ERTMS; national technical rules; national safety 
rules, technical specifications for interoperability; common safety methods; European Union Agency 
for Railways; Office of Railway Transport. 
JEL:	K23

Adrian Misiejko,	Acts	regulating	the	structure	of	metropolitan	unions	and	public	collective	
transport	-	comparative	article
Table	of	content
I. Introduction
II. Mass public transport in Act on metropolitan unions (u.z.m.)
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 1. Basic regulations
 2. Organizing of mass public transport
III. Mass public transport in Act on the metropolitan union in the Silesia County (u.z.m.w.ś.)
 1. Basic changes
 2. Organizer’s property and types of transportations
 3. Sustainable development of mass public transport act
 4. Reduced entitlements in mass public transport
IV. Recapitulation
Summary:	The topic of this article is a comparison of the legal aspects of organizing public transport 
established under the Act on metropolitan unions (‘ustawa o związkach metropolitalnych’ – u.z.m.), 
which is no longer binding, and the Act on the metropolitan union in the Silesia County (’ustawa 
o związku metropolitalnym w województwie śląskim’ - u.z.m.w.ś.). In the first place, the author 
analyzed regulations of the Act on metropolitan unions, discussing the introduced solutions and 
related concerns. The second part of the paper discusses the legal aspects of the organization 
of public transport under the current law: Act on the metropolitan union in the Silesia County. The 
author compares their most important legal institutions resulting in the determination in what areas 
does the new law lead to the solution of earlier legal doubts, and where it leads to the emergence 
of new ones. As a result, in particular, the author provides a critical evaluation of the Act on the 
metropolitan union in the Silesia County. 
Keywords:	mass public transport; metropolitan union; organizer of mass public transport; 
metropolitan union in the Silesian County;
JEL:	K23

Book	reviews
Rail Economics, Policy and Regulation in Europe edited by Matthias Finger and Pierre Messulam, 
Edward Elgar Publishing 2015, p. 392; review by Wojciech Pawłuszko,

Reports
Report from the conference The consumer on the market for rail passenger transport services, 
Łódź, 26 April 2017 (Marcin Kraśniewski).



Podstawowe 
informacje dla 

Autorów
Teksty do opublikowania w iKAR winny być dostar-
czane na skrzynkę mailową redakcji (ikar@wz.uw.
edu.pl) jako dokumenty elektroniczne w edytorach 
MS Word (2000/XP/2003) lub Open Office. 

Artykuły powinny zawierać także spis treści, stresz-
czenie i słowa kluczowe.

Artykuły powinny zawierać nie mniej niż 4500, 
a nie więcej niż 9000 słów. 

Redakcja będzie dbać, żeby w iKAR nie miały miej-
sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady  
recenzowania 

Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (double blind peer 
review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 

co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia. 

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim numerze iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie
iKAR jest dostępny dla każdego czytelnika na 
podstawie nieodpłatnej licencji Creative Commons 
3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz 
z każdego z jego tekstów jest zatem uzależnione 
wyłącznie od akceptowania przez użytkownika 
trzech zasad: uznania autorstwa, korzystania 
z tekstów tylko dla celów niekomercyjnych oraz 
nietworzenia na ich bazie utworów zależnych.

Udostępnianie
iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS 
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


