
 

Stowarzyszenie Libertariańskie, ul. Rynek 56/57 50-116 Wrocław 
KRS: 0000475060  REGON: 360169993  NIP: 897-180-32-20  www.slib.pl 

Analiza ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym 

 

Poniższy dokument został sporządzony w oparciu o planowane przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w zakresie ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym, która docelowo ma zastąpić obowiązujący dokument             
z 28 marca 2003 r. Niektóre z zaproponowanych modyfikacji mogą posłużyć daleko 
zakrojonej monopolizacji rynku pasażerskich przewozów kolejowych przez grono 
przewoźników samorządowych oraz państwowych, a także zwiększeniu wpływu 
państwa na rozwój i funkcjonowanie rynku kolejowego, stojąc w opozycji                     
do postulatów Czwartego Pakietu Kolejowego, który jako kraj członkowski Unii 
Europejskiej jesteśmy zobowiązani wprowadzić w całości do 2019 r. 
 

Celem rządowej nowelizacji jest również dostosowanie norm prawnych             
w obrębie transportu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego          
i Rady (2012/34/UE) w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego, której przepisy powinny wejść w życie do 16 czerwca 2015 r. Przez 
znaczny okres na naszą korzyść działały opóźnienia z wprowadzeniem dyrektywy         
w pozostałych krajach Wspólnoty Europejskiej, jednakże nie powinniśmy już dłużej 
zwlekać z jej implementacją. Nowelizacja ustawy obejmuje również wprowadzenie 
brakujących przepisów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2008/57/WE) w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. 
 

ZMIANY W NOMENKLATURZE 

 
Przepisy ogólne, zawarte w pierwszym rozdziale ustawy, obejmują zwłaszcza 

nomenklaturę wykorzystywaną w omawianym dokumencie, od którego zależne          
są wewnętrzne przepisy przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym. 
Definiowanie obszaru kolejowego poprzez infrastrukturę kolejową wymusiło zmiany   
w zakresie, jaki objęty jest definicją infrastruktury kolejowej (art. 4 pkt 1), dzięki czemu 
obszarem kolejowym stanie się bocznica kolejowa (art. 4 pkt 10), która będzie mogła 
być traktowana m.in. jako infrastruktura prywatna (art. 4 pkt 1c). Obszarem 
kolejowym będą także elementy infrastruktury wyłączone z eksploatacji. 
Wyszczególnione zmiany mogą usprawnić funkcjonowanie zarządców infrastruktury. 
 

Zgodnie z nową ustawą, zarządcą infrastruktury (art. 4 pkt 7) będzie mógł 
zostać również podmiot zajmujący się budową nowej infrastruktury, przystępujący do 
takich prac jako inwestor. Powinno to ułatwić prowadzenie inwestycji 
infrastrukturalnych na użytek prywatnych przedsiębiorstw.  
 

Nowe znaczenie przyjęła także definicja przewoźnika  kolejowego (art. 4 pkt 9), 
która ma uwzględniać wszystkie podmioty wykonujące przewozy na infrastrukturze 
kolei wąskotorowych. Definicja aplikanta (art. 4 pkt 9b) uzupełnia natomiast listę 
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operatorów przewozów kolejowych o ugrupowanie interesów gospodarczych oraz 
podmioty zainteresowane uzyskaniem zdolności przepustowej (art. 4 pkt 11). Pozwoli 
to spedytorom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się przewozem intermodalnym   
na łatwiejszą realizację przewozów intermodalnych przy wykorzystaniu transportu 
kolejowego. 
 

Pojawiły się dwie nowe definicje: operatora obiektu infrastruktury usługowej 
(art. 4 pkt 52) oraz operatora stacji pasażerskiej (art. 4 pkt 54), usprawniając tym 
samym proces funkcjonowania podmiotów zajmujących się takimi obiektami. Poprawa 
stosowanej nomenklatury pozwoli na nieco szerszą działalność tym podmiotom, które 
obecnie zmagały się z problemami wynikającymi z nieco archaicznych przepisów, 
niedostosowanych do obowiązującej sytuacji rynkowej. 
 

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

 
Zgodnie z nową ustawą, zadaniem zarządcy infrastruktury (art. 5) będzie 

nadanie statusu linii kolejowej dla drogi kolejowej poprzez inwentaryzację elementów 
infrastruktury kolejowej i stacji kolejowych wchodzących w jej skład, wyznaczenie jej 
punktu początkowego i końcowego oraz odcinków, na jakie jest podzielona, przyznając 
na samym końcu numer. Nowe obowiązki narzucone na zarządcę infrastruktury mogą 
wydłużyć proces dopuszczania linii kolejowej do eksploatacji, jednakże usprawni         
to system identyfikacji linii kolejowych. 
 

Zarządca infrastruktury będzie również zobligowany do regulowania ruchu 
pociągów na liniach do niego należących. Zgodnie z wyszczególnieniem zadań zarządcy 
infrastruktury (art. 5 ust. 2) będzie mógł jednak zlecić tę funkcję innym podmiotom. 
Dodatkowo, każdy zarządca infrastruktury otrzyma możliwość ubiegania się                   
o dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa na zarządzanie infrastrukturą kolejową. 
Możliwe jednak, że będzie to legalna przepustka dla dokładania pieniędzy                      
w funkcjonowanie krajowego zarządcy infrastruktury. 
 

Całkowicie zablokowana zostanie możliwość likwidacji istniejących linii 
kolejowych (art. 6) i znoszenia statusu linii kolejowej w przypadku linii o znaczeniu 
państwowym. Spowolni to znacząco proces ewentualnej optymalizacji państwowej 
sieci kolejowej, a będzie ona już wkrótce niezwykle konieczna, w związku ze 
wzrastającą rolą prywatnych podmiotów w ramach transportu intermodalnego. 
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WZMOCNIENIE NIEZALEŻNOŚCI UTK 

 
Istotnie poszerzone zostaną możliwości Urzędu Transportu Kolejowego (art. 10) 

w odniesieniu do przedsiębiorstw kolejowych, bowiem kontrola prowadzona przez ten 
organ będzie dotyczyć wszystkich elementów infrastruktury kolejowej, a nie jedynie 
wybranych, jak ma to miejsce obecnie. Pozwoli to zatem na dość silną ingerencję         
w funkcjonowanie zarządców infrastruktury. 
 

Olbrzymim zagrożeniem, pomimo zapisu o nadawaniu posady Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego przez ministra właściwego dla transportu kolejowego, jest 
wprowadzenie kadencyjności (5-letniej) na tym stanowisku (art. 11b), choć zgodnie      
z unijną dyrektywą nie jest to wymagane. Ograniczenie możliwości odwołania Prezesa, 
jak również uchylenie nadzoru nad działalnością Urzędu Transportu Kolejowego      
(art. 12) może doprowadzić do sytuacji, w której organ ten zgodnie z prawem utrudni 
działania ministrowi kolejnego rządu, tym bardziej, że jako regulator rynku kolejowego 
będzie mógł na własną rękę decydować o jego funkcjonowaniu. 
 

Zakres zadań Prezesa UTK w kwestii regulacji transportu kolejowego (art. 13) 
został usystematyzowany, wyszczególniając zadania dotyczące dostępu                        
do infrastruktury kolejowej, kontroli regulaminu sieci (art. 13 pkt 1) oraz nadzoru nad 
poprawnością funkcjonowania obiektów infrastruktury usługowej (art. 13 pkt. 2). 
 

Prezes UTK będzie zobligowany do rozpatrywania skarg (art. 13 ust. 3c) 
aplikantów, przewoźników kolejowych i pasażerów, z czego ci ostatni będą 
zobowiązani dołączyć do niej kopię skargi skierowanej do przewoźnika kolejowego 
bądź operatora stacji pasażerskiej, odpowiedź na skargę jeśli została udzielona, bilet 
lub potwierdzenie rezerwacji oraz inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie 
prawa pasażera. 
 

ZAGROŻENIE MONOPOLIZACJĄ RYNKU 

 
Korzystanie z infrastruktury kolejowej (art. 29) ma zostać w dalszym ciągu 

ograniczone tylko dla przewoźników kolejowych, natomiast aplikant, który będzie mógł 
złożyć wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej, będzie musiał wskazać 
przewoźnika, który na jego zlecenie będzie realizował pracę przewozową. 
 

Przewoźnicy kolejowi otrzymają uprawnienia do realizacji przewozów po 
minimalnej infrastrukturze kolejowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, która 
określa w jej ramach: tory kolejowe (w tym rozjazdy i skrzyżowania torów), wchodzące 
w ich skład szyny, szyny żłobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, 
krzyżownice i inne elementy rozjazdów, podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne 
elementy nawierzchni kolejowej, podsypka (w tym tłuczeń i piasek). 
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Biorąc pod uwagę zamiłowanie obecnego rządu do własności publicznej, w tym 
również infrastruktury kolejowej należącej do krajowego zarządcy infrastruktury     
(PKP PLK), artykuł określający uprzywilejowanie rodzaju przewozu (art. 29b i 29c) 
przyznaje Urzędowi Transportu Kolejowego możliwość ograniczenia przewozów 
pasażerskich na wybranych liniach kolejowych, jeśli uruchomienie przewozów 
komercyjnych zagrozi „równowadze ekonomicznej” przewoźnika dotowanego.           
Co więcej, decyzję o przyznaniu otwartego dostępu (czyli możliwości realizacji 
pasażerskich przewozów komercyjnych) miałby przyznawać Prezes UTK według 
własnego uznania, na okres nieprzekraczający 5 lat. UTK będąc według nowej ustawy 
niezależny od ministra odpowiedzialnego za transport, może całkowicie zablokować 
rynek przewozów pasażerskich, łamiąc tym samym zalecenia Czwartego Pakietu 
Kolejowego, za co możemy ponieść surowe kary ze strony Unii Europejskiej. 
Niezależność UTK może zagrozić stabilności na krajowym rynku kolejowym. 
 

Dodatkowo, przewoźnik kolejowy będzie mógł jednocześnie wykonywać 
przewozy oraz świadczyć usługi trakcyjne (art. 43) zgodnie z zakresem ujętym               
w przepisach, natomiast sam Prezes UTK będzie mógł wydać licencję tylko tym 
przewoźnikom, których siedziba znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej     
(art. 45), wymuszając na międzynarodowych podmiotach założenie osobnego 
przedsiębiorstwa na terenie Polski, zgodnie rzecz jasna z obowiązującym prawem. 
Przewoźnik składający wniosek o wydanie licencji będzie musiał potwierdzić swoją 
wiarygodność finansową (art. 46) oraz uzyskać ubezpieczenie. 
 

POZOSTAŁE ZMIANY 

 
Ruch pociągów będzie mógł być prowadzony wyłącznie po drogach kolejowych 

uznanych za linie kolejowe, wprowadzając jednocześnie okres przejściowy, w którym 
ruch ten będzie mógł się odbywać po drogach kolejowych, nie będących liniami 
kolejowymi. 
 

Ustawa zawiera przepisy dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury 
usługowej (art. 36a), wskazując, iż operator zarządzający takim obiektem decyduje       
o jego udostępnieniu, jednakże w przypadku obiektu przeznaczonego do świadczenia 
usług operator może podjąć decyzję o jego nieudostępnieniu tylko w przypadku 
wyłączenia z eksploatacji. 
 

Zgodnie z ustawą, minister odpowiedzialny za transport będzie mógł wydać 
rozporządzenie określające standardy oznakowania stacji pasażerskich (art. 36m). 
Dodatkowo, współpracujący ze sobą zarządcy infrastruktury zobowiązani są do 
utworzenia wspólnego portalu internetowego (art. 36o), który powinien zawierać 
informacje niezbędne do uruchomienia pociągów przejeżdżających przez więcej niż 
jedną sieć kolejową. 
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PODSUMOWANIE 

 
Nowa ustawa wprowadzając w życie dyrektywy unijne, jednocześnie próbuje 

uskutecznić prawnie monopolizację rynku kolejowego (w zakresie przewozów 
pasażerskich), pomimo unijnych zaleceń otwarcia rynku dla prywatnych podmiotów. 
Jest to niezwykle szkodliwe dla interesu konsumentów, którzy nie będą mogli dokonać 
wyboru najlepszej dla siebie oferty. 
 

Zarządca infrastruktury zostanie zobligowany do realizacji dodatkowych 
obowiązków, co przełoży się na znaczne usprawnienie systemu identyfikacji linii 
kolejowych. Poza tym będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie ze środków Skarbu 
Państwa na zarządzanie infrastrukturą kolejową. 
 

Rolę zarządcy infrastruktury będzie mógł objąć podmiot będący zarazem 
inwestorem, co usprawni prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na użytek 
prywatnych przedsiębiorstw. 
 

Zablokowana zostanie możliwość likwidacji istniejących linii kolejowych, co przy 
ewentualnej optymalizacji sieci kolejowej może ten proces znacznie utrudnić. 
 

Nowa osoba w postaci aplikanta pozwoli spedytorom oraz przedsiębiorstwom 
zajmującym się przewozem intermodalnym na łatwiejszą realizację przewozów 
intermodalnych przy wykorzystaniu transportu kolejowego. 
 

Ustawa nie przewiduje żadnych negatywnych konsekwencji uniezależnienia 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego od działań ministra właściwego dla spraw 
transportu kolejowego. 
 

Niezależność Urzędu Transportu Kolejowego od ministra odpowiedzialnego     
za transport może zagrozić stabilności krajowego rynku kolejowego poprzez możliwość 
ograniczenia komercyjnych przewozów pasażerskich na wybranych liniach kolejowych, 
jeśli zagrażałoby to utrzymaniu przewoźnika dotowanego. 


