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S P R A W O Z D A N I E  

 
 

KOMISJI  INFRASTRUKTURY  

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym (druk nr 4395). 
 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  regulaminu Sejmu -  

skierował w dniu 5 lipca 2011 r.  powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury  - do 

pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  14 lipca  2011 roku 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
 

 
 
         Warszawa, dnia 14 lipca 2011 r. 
 
 
 
 
        Sprawozdawca                                                                          Przewodniczący  Komisji 
 
 
   /Elżbieta Pierzchała/                                                                       /Zbigniew Rynasiewicz/   
 
 



 
Projekt 

 
USTAWA 

z dnia    2011 r. 
  

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, 
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7)  zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.”; 

2) w art. 13: 
a) w ust. 1:  

–  po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu: 

„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;”, 
– w pkt 7 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) przestrzegania praw pasażerów;”, 
b) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 

4) po art. 14a dodaje się art. 14b w brzmieniu: 
„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 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 

191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, 
poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, poz. 622. 



przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2)) w zakresie 
wymogu podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy dla 
przewozu osób, taryf i cenników, wykonywania umowy przewozu z uwz-
ględnieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa 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.”; 
5) po art. 28p dodaje się art. 28pa i art. 28pb w brzmieniu:  

„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. 

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.3)) 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.4)) 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. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 

2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, 
poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 
2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 
1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 87, poz. 484. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz 
z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228. 
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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.”;  

6) w art. 28r po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„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.”; 

7) w art. 29: 
a) po ust. 1d dodaje się ust. 1e–1i w brzmieniu: 

„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.”,  

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
„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.”; 

8) w art. 30: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c–5f w brzmieniu: 
„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 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.”, 

c) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 
„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.”; 

9) w art. 31 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8. Zarządca jest obowiązany do nieujawniania informacji handlowych uzyskanych od 

wnioskodawców, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5c i 5d.”; 
10) w art. 66: 

a) w ust. 1:  
–  w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f–k w 

brzmieniu: 



„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;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

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

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

 „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.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa–2ac w brzmieniu: 
„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.”.  



 
Art. 2.   

Do postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
Art. 3.  

Do umów o świadczenie usług publicznych zawartych po dniu wejścia w życie Niniejszej 
ustawy, a przed dniem uchwalenia planu transportowego, przepisy art. 28pb ust. 1–3 ustawy, 
o której mowa w art. 1, nie mają zastosowania.  

 
Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 



Liczba stron :  7     Data :   2011-07-20      Nazwa pliku :  185-10.NK.DOC    1 

VI kadencja/druk 4395 

 

 

Projekt 
 

USTAWA 
z dnia    2011 r. 

  
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7)  zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.”; 

2) w art. 13: 

a) w ust. 1:  

–  po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu: 

„6a) opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie prze-
wozów pasażerskich w transporcie kolejowym; 

6b) opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych; 
6c) nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury 

kolejowej;”, 
– w pkt 7 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w 

brzmieniu: 

„c) przestrzegania praw pasażerów;”, 
b) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 

„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. 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 
1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 
966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, 
poz. 622. 
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Informacje powinny być udzielone w terminie wskazanym przez Preze-
sa UTK, nie krótszym niż 3 dni.”; 

3) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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 War-
szawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji.”; 

4) po art. 14a dodaje się art. 14b w brzmieniu: 

„Art. 14b. 1. Zakazane jest stosowanie bezprawnych praktyk naruszających 
zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, w szcze-
gólności naruszających przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. 
zm.2)) w zakresie wymogu podawania do publicznej wiadomości 
rozkładu jazdy dla przewozu osób, taryf i cenni-
ków, wykonywania umowy przewozu z uwzględnieniem obo-
wiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpie-
czeństwa i higieny oraz użycia środków transportowych odpo-
wiednich 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.”; 

5) po art. 28p dodaje się art. 28pa i art. 28pb w brzmieniu:  

„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 Pre-
zesowi UTK projekt planu transportowego przed jego uchwale-
niem 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, uzna-
je się za pozytywne zaopiniowanie projektu planu transportowe-
go. 

                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, 
poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, 
poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, 
poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. 



Liczba stron :  7     Data :   2011-07-20      Nazwa pliku :  185-10.NK.DOC    3 

VI kadencja/druk 4395 

 

 

Art. 28pb. 1. Prezes UTK opiniuje, pod względem zgodności z planem trans-
portowym, 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 za-
opiniowania 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.3)) 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.4)) 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, uzna-
je się za pozytywne zaopiniowanie projektu umowy o świadcze-
nie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasa-
żerskich. 

4. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Pre-
zesowi 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.”;  

6) w art. 28r po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, są obowiązane do dostarczenia Pre-
zesowi UTK, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
żądania, dokumentów, informacji i wyliczeń niezbędnych do przeprowa-
dzenia analizy, o której mowa w ust. 1. 

1b. Prezes UTK może odmówić wydania decyzji o przyznaniu otwartego do-
stępu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona we wniosku przez 
przewoźnika kolejowego wpłynie na warunki ekonomiczne usług świadczo-
nych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicz-
nych, skutkując: 

                                                 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i Nr 
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 87, poz. 484. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, 
poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228. 

 
 
 
06/47rch 
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1) wzrostem poziomu rekompensaty wypłacanej przez organizatora opera-
torowi 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.”; 

7) w art. 29: 

a) po ust. 1d dodaje się ust. 1e–1i w brzmieniu: 

„1e. Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejo-
wego 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 doręcze-
nia wniosku o zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejo-
wej.  

1f.  W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1e, można nałożyć obowią-
zek 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, doku-
mentów wymienionych w zdaniu pierwszym. 

1h. W przypadku odmowy podjęcia negocjacji w sprawie umowy o udo-
stępnienie infrastruktury kolejowej Prezes UTK, na pisemny wniosek 
zarządcy lub przewoźnika kolejowego albo z urzędu, w drodze posta-
nowienia, 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, wyznaczo-
nego w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1e i 1h, Prezes UTK wy-
daje decyzję w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która 
zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej.”,  

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„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 na-

tychmiastowej wykonalności.”; 
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8) w art. 30: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zarządca powiadamia wnioskodawców o przydzielonej trasie nie póź-
niej niż na miesiąc przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pocią-
gów i jednocześnie przekazuje go właścicielowi dworca lub zarządzają-
cemu dworcem. Od dnia powiadomienia nie można zmienić rozkładu 
jazdy pociągów pasażerskich, z zastrzeżeniem ust. 5b i 7.”, 

b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c–5f w brzmieniu: 

„5c. Zarządca podaje rozkład jazdy dla przewozu osób do publicznej wia-
domości w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz na pe-
ronach, 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 się odpowiednio do ak-
tualizacji rozkładu jazdy dla przewozu osób, której dokonuje się nie-
zwłocznie 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 inwe-
stycji, remontów lub utrzymania linii kolejowych wprowadzane są nie 
częściej niż raz w miesiącu.”, 

c) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

„10.  W przypadku naruszenia terminów i zasad określonych w ust. 1, 4, 5a, 
5c–5f, zarządca, przewoźnik kolejowy oraz właściciel dworca lub za-
rządzający 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.”; 

9) w art. 31 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Zarządca jest obowiązany do nieujawniania informacji handlowych uzyska-
nych od wnioskodawców, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5c i 5d.”; 
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10) w art. 66: 

a) w ust. 1:  

–  w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f–k w 

brzmieniu: 

„f)  wbrew obowiązkowi, w wyniku rażącego zaniedbania, nie za-
pewnia 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 wnio-
ski o przydzielenie tras pociągów, o przydzielonej trasie w termi-
nie, 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 uzgodnie-
niu dat zmian rozkładu jazdy, które mogą naruszyć ruch między-
narodowy, o których mowa w art. 30 ust. 5b;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

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

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

 „5) zarządca, przewoźnik kolejowy lub właściciel dworca albo zarzą-
dzający dworcem, który: 

a)  nie podaje rozkładu jazdy dla przewozu osób lub jego zmiany 
do publicznej wiadomości w terminie i na zasadach, o któ-
rych mowa w art. 30 ust. 5c–5f, 

b)  naruszył zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszają-
cych 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.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa–2ac w brzmieniu: 

„2aa. Prezes UTK, uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową dzia-
łalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe, może nałożyć, w 
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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.”.  

 
Art. 2.   

Do postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy, o której mowa 
w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotych-
czasowe. 

 
Art. 3.  

Do umów o świadczenie usług publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ni-
niejszej ustawy, a przed dniem uchwalenia planu transportowego, przepisy art. 28pb 
ust. 1–3 ustawy, o której mowa w art. 1, nie mają zastosowania.  

 
Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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