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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

(druk nr 1308)

USTAWA  z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z
późn. zm.)

Art. 1.
Przepisy ustawy określają:

1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej
utrzymania;

2) zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych;
3) warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;

3a) warunki zapewnienia interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego;
5) szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o

znaczeniu państwowym, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel
oraz organy właściwe w tych sprawach;

6) czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne[.]<,>
<7) zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.>

Art. 13.
1. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy:

1) zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów
infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat;

2) nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do
infrastruktury kolejowej, w tym przewoźników mających siedzibę w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej;

3) nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników
kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras
pociągów i naliczania opłat;

4) nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z
infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych;

5) rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących:
a) regulaminu, o którym mowa w art. 32,
b) przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;
6) zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych;

<6a) opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów
pasażerskich w transporcie kolejowym;

6b) opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych;
6c) nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej;>
7)współdziałanie z właściwymi organami w zakresie:
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a) przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i przewoźników
kolejowych,

b) koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego[;]<,>
<c) przestrzegania praw pasażerów;>
8) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie;
9) wydawanie decyzji w sprawie otwartego dostępu;

10) rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych.
2. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru technicznego nad eksploatacją linii kolejowych i

bezpieczeństwem ruchu kolejowego, należy:
1) wydawanie, przedłużanie, zmiana i cofanie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów

bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 18, oraz prowadzenie
rejestrów tych dokumentów;

1a) kontrola spełniania warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa,
certyfikatach bezpieczeństwa i świadectwach bezpieczeństwa oraz kontrola zgodności
działania zarządców i przewoźników kolejowych z przepisami prawa wspólnotowego i
prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa;

1b) zezwalanie na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub znacznie zmodyfikowanego
taboru kolejowego, nieobjętego jeszcze Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności,
zwanymi dalej "TSI";

1c) wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie i cofanie licencji maszynisty,
aktualizowanie danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji oraz
prowadzenie rejestru tych dokumentów;

2) wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz prowadzenie rejestru tych świadectw;

3) kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników
bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w
szczególności:

a) zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7,
b) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20, w

tym ważności świadectw sprawności technicznej, o których mowa w art. 24, i
dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, o
których mowa w art. 25,

c) (85) warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych
metra, o których mowa w art. 22-22d,

d) zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, o których mowa w art. 27 i
28(86);

4) nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz
prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych;

5) nadzór nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
6) powoływanie komisji i nadawanie uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa

przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
7) (uchylony);
8) monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozszerzanie zakresu regulacji

bezpieczeństwa, łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa;
9) prowadzenie krajowego rejestru pojazdów kolejowych;

10) analiza raportów w sprawie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 17a ust. 4.
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3. Obowiązek uzyskania świadectw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy urządzeń
technicznych podlegających przepisom o dozorze technicznym.

4. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz
postanowień z zakresu kolejnictwa.

4a. Prezes UTK jest właściwy do rozpatrywania skarg w sprawach, o których mowa w art. 22b
ust. 4.

5. Prezes UTK zatwierdza opracowane przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz
użytkowników bocznic kolejowych przepisy wewnętrzne, o których mowa w art. 19.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu
kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin
usunięcia nieprawidłowości.

6a. W zakresie regulacji transportu kolejowego Prezes UTK wydaje, na wniosek lub z urzędu
decyzje, którym może w całości lub w części nadać rygor natychmiastowej wykonalności,
jeżeli wymaga tego interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

7. Prezes UTK przedstawia corocznie, w terminie do końca lipca, ministrowi właściwemu do
spraw transportu ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

7a. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1 pkt 6 i ust. 7, może żądać od
zarządców i przewoźników kolejowych udzielenia informacji dla celów kontroli i
monitorowania rynku transportu kolejowego. Informacje powinny być udzielone bez
zbędnej zwłoki.

<7a. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, może żądać od
zarządców, przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu
kolejowego udzielenia wszelkich informacji dla celów regulacji, kontroli i
monitorowania rynku transportu kolejowego. Prezes UTK może także żądać
informacji, o których mowa w art. 5b. Informacje powinny być udzielone w terminie
wskazanym przez Prezesa UTK, nie krótszym niż 3 dni.>

7b. Prezes UTK, w terminie 30 dni, zgłasza Agencji każde wydanie, przedłużenie, zmianę lub
cofnięcie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa. Zgłoszenie powinno
zawierać nazwę i adres przewoźnika kolejowego lub zarządcy, datę wystawienia, zakres i
ważność autoryzacji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa, a w przypadku
cofnięcia - także jego przyczyny.

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania
kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru, mając na uwadze
skuteczność kontroli oraz właściwe wykorzystanie jej wyników.

Art. 14.
1. Prezes UTK nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie nieprawidłowości w określonym

terminie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządców,
przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie
bezpieczeństwa transportu kolejowego, w szczególności:

1) zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7;
2) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20, w

tym ważności świadectw sprawności technicznej, o których mowa w art. 24, i
dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, o
których mowa w art. 25;

3) (89) warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych
metra, o których mowa w art. 22-22d;
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4) zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

2. Prezes UTK, w drodze decyzji:
1) wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza jego ograniczenia na linii kolejowej lub jej

odcinku albo na bocznicy kolejowej w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy;

2) wyłącza z eksploatacji pojazd kolejowy lub ogranicza jego eksploatację, gdy nie spełnia
on wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20, art. 23 ust. 4 pkt 1
i art. 24 ust. 5.

3. Decyzje Prezesa UTK, o których mowa w ust. 2, podlegają natychmiastowej wykonalności.
4. Do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przepisy

Kodeksu postępowania administracyjnego.
[5. Od decyzji wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygających co do istoty w sprawach, o

których mowa w art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1-3, przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.]

<5. Od decyzji wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygających co do istoty w sprawach, o
których mowa w art. 29 ust. 1i oraz ust. 5, art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1, 2, 2aa i 3,
przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony
konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.>

6. Do postanowień wydanych przez Prezesa UTK w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8
oraz art. 66 ust. 1-3, na które służy zażalenie, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio, z tym
że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

7. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie Prezesa UTK,
o których mowa w ust. 5 i 6, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

<Art. 14b.
1. Zakazane jest stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy

pasażerów w transporcie kolejowym, w szczególności naruszających przepisy ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z
późn. zm.) w zakresie wymogu podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy
dla przewozu osób, taryf i cenników, wykonywania umowy przewozu z uwzględ-
nieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpie-
czeństwa i higieny oraz użycia środków transportowych odpowiednich do danego
przewozu.

2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, Prezes UTK wydaje
decyzję, o której mowa w art. 13 ust. 6.

3. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów rozporządzenia nr 1371/2007/WE.>

<Art. 28pa.
1. Prezes UTK opiniuje projekt planu transportowego, w zakresie kolejowych

przewozów pasażerskich, w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia.
2. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Prezesowi UTK projekt

planu transportowego przed jego uchwaleniem lub wydaniem wraz z dokumentacją
stanowiącą podstawę oceny uwarunkowań, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie określonym
przez Prezesa UTK.

3. Niezajęcie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za pozytywne
zaopiniowanie projektu planu transportowego.



- 5 -

Art. 28pb.
1. Prezes UTK opiniuje, pod względem zgodności z planem transportowym, projekt

umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów
pasażerskich, w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia.

2. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje do zaopiniowania
Prezesowi UTK projekt umowy, o której mowa w ust. 1, na 30 dni przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
lub wszczęciem postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie przepisów ustawy
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz.
101, z późn. zm.) albo przed bezpośrednim zawarciem umowy, o którym mowa w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Niezajęcie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za pozytywne
zaopiniowanie projektu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie
kolejowych przewozów pasażerskich.

4. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Prezesowi UTK,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez tego organizatora, kopię umowy o
świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.>

Art. 28r.
1. Decyzję w sprawie wykonywania przez przewoźnika kolejowego przewozów w ramach

otwartego dostępu na danej trasie wydaje, za opłatą, Prezes UTK na podstawie wniosku
złożonego przez przewoźnika kolejowego, po przeprowadzeniu analizy wpływu
działalności określonej we wniosku na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej
samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

<1a. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, są obowiązane do dostarczenia Prezesowi
UTK, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania,
dokumentów, informacji i wyliczeń niezbędnych do przeprowadzenia analizy, o
której mowa w ust. 1.

1b. Prezes UTK może odmówić wydania decyzji o przyznaniu 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:

1) 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

2) zakłóceniem regularności przewozów pasażerskich, z uwzględnieniem natężenia
ruchu na linii kolejowej oraz potrzeb podróżnych.>

2. Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 29.
1. Udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu przewoźnikowi

kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych oraz umożliwieniu mu korzystania z
niezbędnej infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej
oraz dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do
zapewnienia tej obsługi, określonych w części I załącznika do ustawy.
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1b. Zarządca nie może odmówić dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z
obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, określonych w części I ust. 2
załącznika do ustawy, chyba że istnieją inne podmioty udostępniające te urządzenia i
zapewniające obsługę na zasadach rynkowych.

1c. Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z przydzielonych w rozkładzie jazdy
tras pociągów po zawarciu umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej. W zakresie
pasażerskich przewozów kolejowych zarządca zawiera umowę o udostępnienie
infrastruktury z przewoźnikiem kolejowym, który zawarł umowę o świadczenie usług
publicznych, uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu albo uwzględniono jego
wniosek na wykonanie przewozu okazjonalnego.

1d. (Przydzielenie trasy przejazdów pociągu przez zarządcę infrastruktury w zakresie
pasażerskich przewozów kolejowych możliwe jest na podstawie:

1) umowy o świadczenie usług publicznych;
2) decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
3) uwzględnionego wniosku na wykonanie przewozu okazjonalnego.

<1e. Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejowego albo z
urzędu, w drodze postanowienia, może wyznaczyć termin zakończenia negocjacji
dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, nie krótszy
niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku o zawarcie umowy o udostępnienie
infrastruktury kolejowej.

1f. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1e, można nałożyć obowiązek prowadzenia
negocjacji przed Prezesem UTK.

1g. Wniosek o wyznaczenie terminu zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia
umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej powinien zawierać projekt umowy o
udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz aktualne stanowiska stron, z
zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia.
W przypadku wydania z urzędu postanowienia, o którym mowa w ust. 1e, Prezes
UTK nakłada na strony obowiązek dostarczenia, w terminie 5 dni roboczych,
dokumentów wymienionych w zdaniu pierwszym.

1h. W przypadku odmowy podjęcia negocjacji w sprawie umowy o udostępnienie
infrastruktury kolejowej Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika
kolejowego albo z urzędu, w drodze postanowienia, może nałożyć obowiązek ich
przeprowadzenia i wyznaczyć termin ich zakończenia. Przepisy ust. 1f i 1g stosuje się
odpowiednio.

1i. Po bezskutecznym upływie terminu zakończenia negocjacji, wyznaczonego w
postanowieniu, o którym mowa w ust. 1e i 1h, Prezes UTK wydaje decyzję w sprawie
udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie
infrastruktury kolejowej.>

2. Zarządca jest obowiązany do udostępniania infrastruktury kolejowej na podstawie
wniosków składanych zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z
przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, o
którym mowa w art. 32, zwanym dalej "regulaminem", z zachowaniem zasady równego
ich traktowania.

3. (uchylony).
3a. W zakresie pasażerskich przewozów kolejowych zarządca w okresie obowiązywania

umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej albo umowy ramowej obowiązany jest
zachować parametry linii kolejowej i czas przejazdu pociągów zgodnie z danymi
przekazanymi organizatorom publicznego transportu kolejowego w trybie art. 5b.

4. Z tytułu udostępnienia infrastruktury kolejowej jej zarządca pobiera opłaty, o których
mowa w art. 33.
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<5.Rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej wymaga zgody
Prezesa UTK, udzielonej w drodze decyzji.

6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1i oraz w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.>

Art. 30.
1. Zarządca planuje trasy pociągów w rozkładzie jazdy pociągów na podstawie wniosków

przyjętych od przewoźników kolejowych. Wniosek o przydzielenie tras pociągów
powinien być złożony co najmniej na 6 miesięcy przed dniem wejścia w życie rozkładu
jazdy pociągów.

1a. W zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, zarządca planuje trasy pociągów w
rozkładzie jazdy pociągów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług
publicznych lub decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

2. (Zarządca przydziela trasy pociągów przewoźnikom kolejowym uwzględniając:
1) pierwszeństwo przewozu osób;
2) ogłoszone plany transportowe lub zawarte umowy o świadczenie usług publicznych;
3) obowiązek wykonywania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego;
4) umowy ramowe w zakresie przewozu rzeczy.

2a.  (uchylony).
2b.  Zarządca przed dokonaniem przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy dla przewozu

osób dokonuje, w miarę potrzeby, koordynacji połączeń z udziałem zainteresowanych
przewoźników.

2c. (uchylony).
3. W przypadku rozpatrywania wniosków o równych priorytetach zarządca powinien w

drodze konsultacji z wnioskodawcami przyjąć w rozkładzie jazdy pociągów rozwiązanie
najkorzystniejsze pod względem wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej.

[4. Zarządca powiadamia wnioskodawców o przydzielonej trasie nie później niż na miesiąc
przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów.]

<4. Zarządca powiadamia wnioskodawców o przydzielonej trasie nie później niż na
miesiąc przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów i jednocześnie
przekazuje go właścicielowi dworca lub zarządzającemu dworcem. Od dnia
powiadomienia nie można zmienić rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, z
zastrzeżeniem ust. 5b i 7.>

5. Rozkład jazdy pociągów jest ustalany raz w roku.
5a. Zmiana obowiązującego rozkładu jazdy pociągów następuje o północy w drugą sobotę

grudnia, z zastrzeżeniem ust. 5b.
5b. Zmiany rozkładu jazdy nieprzewidziane w trakcie jego tworzenia są wprowadzane z

inicjatywy zarządcy infrastruktury lub na wniosek przewoźnika. Zmiana rozkładu jazdy
pociągów następuje o północy w drugą sobotę czerwca. Zarządcy mogą uzgodnić inne
daty; w przypadku gdy może to naruszyć ruch międzynarodowy, informują o tym organy
krajowe właściwe w sprawie kontroli granicznej i kontroli celnej oraz Komisję Europejską.

<5c. Zarządca podaje rozkład jazdy dla przewozu osób do publicznej wiadomości w
formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz na peronach, nie później niż w
terminie 21 dni przed dniem jego wejścia w życie. Zarządca, niezwłocznie po
wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy dla przewozu osób, aktualizuje go, a
informację o aktualizacji przekazuje właścicielowi dworca lub zarządzającemu
dworcem.

5d. Właściciel dworca lub zarządzający dworcem podaje rozkład jazdy dla przewozu
osób do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym
w budynku dworca, nie później niż w terminie określonym w ust. 5c. Przepis stosuje
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się odpowiednio do aktualizacji rozkładu jazdy dla przewozu osób, której dokonuje
się niezwłocznie po otrzymaniu informacji od zarządcy.

5e. Przewoźnik kolejowy podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy na zasadach i
w terminie określonych w:
1) art. 2 ust. 2 oraz
2) przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
– ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

5f. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich wynikające z inwestycji,
remontów lub utrzymania linii kolejowych wprowadzane są nie częściej niż raz w
miesiącu.>

6. Trasy pociągów są przydzielane wnioskodawcom na czas obowiązywania rozkładu jazdy
pociągów, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Przydział tras pociągów na okres krótszy niż czas obowiązywania rozkładu jazdy
pociągów, na które przewoźnik złożył wnioski w innym niż określony w ust. 1 terminie,
może nastąpić wyłącznie w miarę wolnej zdolności przepustowej.

8. Zarządca dokonuje przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy pociągów w ramach
posiadanej zdolności przepustowej, ustalonej przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z rezerwacji przez zarządcę zdolności dla własnych przewozów
technologicznych.

9. Sposób ustalania zdolności przepustowej potrzebnej dla własnych przewozów
technologicznych zarządca określa w regulaminie.

<10. W przypadku naruszenia terminów i zasad określonych w ust. 1, 4, 5a, 5c–5f,
zarządca, przewoźnik kolejowy oraz właściciel dworca lub zarządzający dworcem
obowiązani są niezwłocznie przekazać stosowną informację Prezesowi UTK, wraz z
wyjaśnieniem przyczyn naruszenia.

11. W przypadku zmiany rozkładu jazdy na podstawie ust. 5b lub ust. 7, przepis ust. 10
stosuje się odpowiednio.>

Art. 31.
1. Sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy pociągów

określa umowa, o której mowa w art. 29 ust. 1c..
2. Umowa zawierana jest na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, z tym że na

uzasadniony wniosek przewoźnika kolejowego może być zawarta umowa ramowa na czas
dłuższy niż okres obowiązywania jednego rozkładu jazdy pociągów, nie dłuższy niż 5 lat,
która może być przedłużana na kolejne okresy 5-letnie.

3. Zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy niż 5 lat wymaga szczegółowego uzasadnienia
przez przewoźnika kolejowego istniejącymi, długoterminowymi umowami handlowymi
lub poniesionymi albo planowanymi inwestycjami.

4. Umowy ramowe mogą być zawierane na okres 15 lat w wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach, w przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury
kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji.

4a. Umowy ramowe zawierane na okres dłuższy niż 15 lat mogą być zawierane jedynie w
wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy usługi są świadczone z wykorzystaniem
infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz
gdy inwestycje takie objęte są zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem
amortyzacji.

5. Postanowienia umów ramowych nie mogą uniemożliwiać korzystania z danej linii
kolejowej innym przewoźnikom kolejowym.

6. Umowa ramowa jest zatwierdzana przez Prezesa UTK.
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7. Ogólne istotne postanowienia każdej umowy ramowej powinny być, na życzenie,
udostępniane wszystkim ubiegającym się o przydział tras pociągów, z zachowaniem
tajemnicy handlowej.

[8. Zarządca jest obowiązany do nieujawniania informacji handlowych uzyskanych od
wnioskodawców.]

<8. Zarządca jest obowiązany do nieujawniania informacji handlowych uzyskanych od
wnioskodawców, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5c i 5d.>

9. Korzystanie z linii kolejowej nie może naruszać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
bezpiecznego przewozu osób i rzeczy oraz ochrony środowiska, a także ochrony
zabytków.

Art. 66.
1. Karze pieniężnej podlega:
1) zarządca, który:

a) wbrew obowiązkowi nie opracował lub nie opublikował cennika stawek opłaty
podstawowej oraz opłat dodatkowych lub stosuje opłaty za udostępnienie infrastruktury
kolejowej naliczone niezgodnie z zasadami określonymi w art. 33,

b) zarządzając infrastrukturą kolejową, nie zapewnia przedsiębiorcom wykonującym
przewozy kolejowe równego dostępu do infrastruktury kolejowej,

c) wbrew obowiązkowi nie opracował regulaminu lub nie opublikował go w terminie
przewidzianym ustawą oraz nie określił w regulaminie wszystkich wymagań, o których
mowa w art. 32,

d) nie przedstawi organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji, o których
mowa w art. 5b,

e) wbrew ustawowym przesłankom wyraził zgodę na realizowanie przejazdu
okazjonalnego[;]<,>

<f) wbrew obowiązkowi, w wyniku rażącego zaniedbania, nie zapewnia parametrów
linii kolejowej i czasu przejazdu pociągów zgodnie z danymi przekazanymi
organizatorom publicznego transportu kolejowego w trybie art. 5b,

g) narusza terminy lub zasady dotyczące planowania tras pociągów, określone w art.
30 ust. 1,

h) przydziela trasy pociągów na podstawie art. 30 ust. 7, pomimo braku wolnej
zdolności przepustowej,

i) nie powiadamia przewoźników kolejowych, którzy złożyli wnioski o przydzielenie
tras pociągów, o przydzielonej trasie w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 4,

j) nie dokonuje zmiany obowiązującego rozkładu jazdy pociągów w terminie, o
którym mowa w art. 30 ust. 5a, albo

k) nie informuje właściwych w sprawie kontroli granicznej i kontroli celnej organów
krajowych oraz Komisji Europejskiej o uzgodnieniu dat zmian rozkładu jazdy,
które mogą naruszyć ruch międzynarodowy, o których mowa w art. 30 ust. 5b;>

<1a) przewoźnik kolejowy, który narusza termin składania wniosku o przydzielenie tras
pociągów, określony w art. 30 ust. 1;>

2)zarządca lub przewoźnik kolejowy, który:
a) nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 7a,
b) nieterminowo przedkłada Prezesowi UTK raporty w sprawie bezpieczeństwa, o których

mowa w art. 17a ust. 4,
c) nie zgłosił Komisji wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 28g, o zaistniałym

poważnym wypadku lub incydencie,
d) utrudnia pracę Komisji;

3) zarządca, przewoźnik kolejowy lub użytkownik bocznicy kolejowej, który:
a) prowadzi działalność bez dokumentu uprawniającego, o którym mowa w art. 18,
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b) uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom innego
przewoźnika kolejowego, zarządcy lub użytkownika bocznicy kolejowej;

4) przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury kolejowej, właściciel dworca kolejowego
bądź zarządzający dworcem, sprzedawca biletów, operator turystyczny, który nie
przestrzega lub narusza przepisy art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art.
19, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29
rozporządzenia nr 1371/2007/WE[.]<,>

<5) zarządca, przewoźnik kolejowy lub właściciel dworca albo zarządzający dworcem,
który:
a) nie podaje rozkładu jazdy dla przewozu osób lub jego zmiany do publicznej

wiadomości w terminie i na zasadach, o których mowa w art. 30 ust. 5c–5f,
b) naruszył zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe

interesy pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1,
albo

c) utrudnia Prezesowi UTK wykonywanie czynności, o których mowa w art. 15.>
2. Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w

drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy,
osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Prezes UTK może odstąpić od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki
naruszenia przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte w terminie
określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 13 ust. 6.

<2aa. Prezes UTK, uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność
podmiotu oraz jego możliwości finansowe, może nałożyć, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 5 000 euro za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu:
1) decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1 i 2, art. 14a ust. 4 i ust. 6 pkt

2 oraz art. 25m ust. 1 i 2, albo
2) wyroków sądowych w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 1.

2ab. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2aa, nakłada się, licząc od daty wskazanej w
decyzji nakładającej karę.

2ac. Wartość euro, o której mowa w ust. 2aa, podlega przeliczeniu na złote według
przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.>

2b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UTK uwzględnia zakres naruszenia przepisu,
dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

2c. Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli przewoźnik kolejowy, zarządca
infrastruktury kolejowej, właściciel dworca kolejowego lub zarządzający dworcem,
sprzedawca biletów, operator turystyczny przed dniem wydania decyzji przez Prezesa
UTK dobrowolnie usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające z rozporządzenia
nr 1371/2007/WE.

3. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 i 2 Prezes UTK może nałożyć karę
pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego, z tym że kara ta może być
wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jego wynagrodzenia miesięcznego.

4. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i stanowią
dochód budżetu państwa.


