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  Liberalizacja przewozów
pasazerskich

w obszarze przewozów regionalnych
na przykladzie

Przewozy Regionalne Spólka z o.o.
w kontekscie

Rozporzadzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.

   dotyczacego praw i obowiazków pasazerów w ruchu kolejowym
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  Rozporzadzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.

   dotyczace praw i obowiazków pasazerów w ruchu kolejowym

• jeden z trzech aktów prawnych, skladajacych sie na III pakiet kolejowy UE:
dyrektywa 2007/58/WE w sprawie alokacji zdolnosci przepustowej
infrastruktury kolejowej i pobierania oplat za jej uzytkowanie
(liberalizacja przewozów wykonywanych przez obcych
przewozników, wprowadzajaca m.in. prawo kabotazu);
dyrektywa 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnien
maszynistom prowadzacym lokomotywy i pociagi w obrebie systemu
kolejowego (europejska licencja maszynistów).

LEGISLACJA
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• wprowadzany do systemu prawa polskiego nowelizacja ustawy o transporcie
kolejowym z dnia 25 czerwca 2009r. - skierowana w lipcu 2009 r. do Trybunalu
Konstytucyjnego przez Prezydenta RP.

• zatrzymanie procesu legislacyjnego ustawy nie powstrzymuje wejscia w zycie
Rozporzadzenia 1371/2007 .

LEGISLACJA

SKUTEK

•     od 3 grudnia 2009r. Rozporzadzenia 1371/2007 bedzie obowiazywalo w
      Polsce w pelnym brzmieniu - bez czasowych zwolnien, przewidzianych
      samym rozporzadzeniem
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ZAKRES
     Rozporzadzenie 1371/2007 stosuje sie na terenie calej Wspólnoty w odniesieniu

do wszelkich podrózy i uslug kolejowych wykonywanych przez jedno lub kilka
przedsiebiorstw kolejowych posiadajacych licencje.

 

CELE:
• ochrona pasazera jako slabszej strony umowy przewozu,
• podniesienie efektywnosci i jakosci kolejowych uslug pasazerskich,
• zwiekszenie udzialu kolei w transporcie ogólem w stosunku do innych srodków

transportu,
• poprawa warunków podrózowania osób niepelnosprawnych,
• stworzenie systemu odszkodowan za opóznienia pociagów.
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PRZEDMIOT:

• informacje dla podróznych,
• zawieranie umów transportowych, wydawanie biletów,
• komputerowy system informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym
• ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
• odpowiedzialnosc za opóznienia,
• wsparcie podróznych niepelnosprawnych i o ograniczonej sprawnosci,
• kontrola jakosci przewozów,
• normy jakosci obslugi,
• egzekwowanie przepisów.
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PRZEPISY ROZPORZADZENIA BEZWZGLEDNIE OBOWIAZUJACE
NA TERENIE CALEJ WSPÓLNOTY

(na podst. art. 9, 11, 12, 19, 20 ust. 1 i art. 26):

• dystrybucja biletów poprzez:
- kasy lub automaty biletowe,
- za posrednictwem telefonu,
  Internetu czy innych powszechnie

     dostepnych technologii informacyjnych,
- w pociagu.

• kasy,
• automaty biletowe,
• w pociagu

(docelowo terminale
mobilne),

dostepnosc biletów (art. 9):
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odpowiedzialnosc za podróznych i ich bagaz (art.11)

zgodnie z Konwencja
miedzynarodowa o przewozie
osób i bagazu kolejami CIV

       obligatoryjnie stosuje przepisy CIV
– odszkodowanie w przypadku smierci lub

uszkodzen ciala i zaginiecia badz uszkodzenia
bagazu podrecznego;

– max. 175 tys. SDR dla 1 osoby (1 SDR = 4,4 zl),
czyli ok. 770 tys. zl na osobe

– max. 1,4 tys. SDR za bagaz, czyli 6,2 tys. zl

ubezpieczenie przewoznika (art.12):

wymóg posiadania przez przewoznika
odpowiedniego ubezpieczenia podróznych
za wypadki w ruchu kolejowym
minimalna kwota powinna byc przedmiotem
przegladu  i sprawozdania Komisji Europejskiej,
które przedstawi  Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie w terminie do dnia
3 grudnia 2010 r.

posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej wobec
podróznego - Polisa nr 9WA B 444 0005
do 31.05.2010r. na laczna kwote 8 mln zl
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prawo do przewozu i informacji dla osób niepelnosprawnych (art.19, 20 ust.1)

• okreslenie niedyskryminujacych
zasad dot. korzystania z przewozu
przez osoby niepelnosprawne

     i osoby o ograniczonej sprawnosci
ruchowej,

• bilety bez dodatkowych oplat,
• informacja o dostepnosci

przewozów kolejowych oraz
warunkach dostepu do taboru
kolejowego i udogodnieniach
w pociagu.

• bilety bez dodatkowych oplat,
• na stronie internetowej spólki -

kontakt do osób, które udzielaja
informacji dotyczacych przewozu
osób niepelnosprawnych
pociagami spólki oraz pomagaja
zorganizowac taki przewóz.
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bezpieczenstwo podróznych  (art.26)

• w porozumieniu z organami publicznymi
przewoznicy, zarzadca infrastruktury
i zarzadcy stacji podejmuja dzialania w celu
zapewnienia osobistego bezpieczenstwa
pasazerów na stacjach kolejowych i w
pociagach oraz w celu kontroli ryzyka i
dostosowuja je do poziomu bezpieczenstwa
okreslonego przez wladze publiczne,

• podmioty te wspólpracuja ze soba oraz
wymieniaja informacje dotyczace
najlepszych praktyk w zakresie
zapobiegania dzialaniom, które
prawdopodobnie pogorsza poziom
bezpieczenstwa.

• „Porozumienie o wspólpracy w zakresie
strategii zmierzajace j do poprawy
bezpieczenstwa na obszarach kolejowych”
(spólki Grupy PKP,  Komenda Glowna
Policji, Komenda Glówna Strazy Granicznej,
Komenda Glówna Zandarmerii Wojskowej)
z 6.07.2004r.,

• uczestnictwo w dzialaniach:
 Centralnego Zespolu ds. Bezpieczenstwa
na obszarach kolejowych (powolanym pod
przewodnictwem przedstawiciela KG Policji)
i Wojewódzkich Zespolach ds.
Bezpieczenstwa na obszarach kolejowych,
Zespolu ds. poprawy bezpieczenstwa na
obszarach kolejowych (Pod
przewodnictwem zastepcy Komendanta
Glównego Strazy Ochrony Kolei),

• plakaty informacyjne dot. bezpieczenstwa
osobistego podróznych,

• monitoring w zmodernizowanych
ze srodków SPOT EN-57 i autobusach
szynowych.



Warszawa, 20 listopada 2009 r.                                            www.przewozyregionalne.pl

PRZEPISY ROZPORZADZENIA OBOWIAZUJACE DODATKOWO W POLSCE
(na podst. nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 25 czerwca 2009r.-

po wejsciu w zycie  ustawy)

• sa one latwe do przemieszczania,
• nie zaklócaja swiadczenia danej

uslugi kolejowej,
• jezeli umozliwia to tabor;

• mozliwosc przewozu rowerów –
za wyjatkiem autobusów szynowych
SN 81, SA 107:

• autobusy szynowe – uchwyty dla
rowerów,

• w pierwszym przedsionku
pierwszego i ostatnim przedsionku
ostatniego wagonu w skladzie
pociagu – bez uchwytów,

•  EZT nie zmodernizowane –
w wagonach dla podróznych
z wiekszym bagazem recznym –
bez uchwytów,

• EZT SPOT – uchwyty na rowery,
• wagony pietrowe – na pomostach

bez uchwytów.

przewóz rowerów (art. 5):

przewoznicy za oplata umozliwiaja podróznym
przewóz rowerów w pociagach, jezeli:
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informacja przed podróza (art. 8 ust.1):

zapewnienie podróznym informacji przed
podróza:

• ogólne warunki umowy przewozu,
• rozklady jazdy i warunki odbycia najszybszej

podrózy oraz warunki najnizszych oplat za
przewóz,

• dostepnosc i dostosowanie pociagu do
potrzeb osób o ograniczonej sprawnosci
ruchowej,

• mozliwosc i warunki przewozu rowerów,
• dostepnosc miejsc siedzacych w wagonach

dla palacych i dla niepalacych w klasie
pierwszej i drugiej oraz w kuszetkach
i wagonach sypialnych,

• okolicznosci mogace przerwac lub opóznic
polaczenia,

• uslugi dostepne w pociagu,
• procedury odbioru zagubionego bagazu,
• procedury wnoszenia skarg.

zapewnia dostepnosc informacji dotyczacych
przewozów realizowanych przez Spólke:
•   w punktach sprzedazy,
•   w pociagach,
•   na tablicach ogloszen na przystankach
    nieobsadzonych,
•   w internecie na stronie Spólki
•   spólka ma trudnosci z wypracowaniem
    niezbednych srodków finansowych na
    pozyskanie powierzchni pod ogloszenia oraz
    ciagla wymiane informacji (dewastacje).
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zwrot kosztów biletu  oraz kontynuacja/ zmiana trasy (art. 16):

przy opóznieniu pow. 60 min. w stosunku
do godziny okreslonej w umowie
przewozu:

• zwrot pelnego kosztu biletu na
warunkach, na jakich zostal oplacony,
za czesc lub czesci niezrealizowanej
podrózy oraz za czesc lub czesci juz
zrealizowane, jezeli taka podróz jest
juz bezcelowa w kontekscie
pierwotnego planu podrózy,

• zapewnienie polaczenia powrotnego
do miejsca wyjazdu w najblizszym
dostepnym terminie,

• kontynuacja lub zmiana trasy podrózy,
przy porównywalnych warunkach
przewozu, do miejsca docelowego w
najblizszym dostepnym terminie lub w
pózniejszym terminie dogodnym dla
pasazera.

• na podstawie ustawy Prawo przewozowe
zabezpiecza przewóz do miejsca
przeznaczenia – w razie niemoznosci
wykonania przewozu, zwrot naleznosci za
caly przerwany przejazd i bezplatny dowóz
do miejsca wyjazdu – w razie przerwy
w ruchu i utraty polaczenia,

• nowe zobowiazanie dot. opóznienia –
przewidywana duza skala zjawiska,
zwiazana z powaznymi skutkami
finansowymi,

• koniecznosc okreslenia procedury
przeplywu informacji o opóznieniu pociagu
oraz wskazanie punktów, w którym bedzie
realizowany zwrot kosztów lub zmiana trasy,

• koniecznosc zawarcia odpowiednich umów
pomiedzy przewoznikami i zarzadca
infrastruktury:

– z niektórymi przewoznikami stosowne
umowy sa juz zawarte badz sa
w trakcie negocjacji.
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pomoc osobom niepelnosprawnym i o ograniczonej sprawnosci ruchowej:
dostepnosc (art. 21 ust.2)

• zarzadca stacji, na której obecny jest personel, zapewnia nieodplatnie pomoc osobom
niepelnosprawnym, tak aby byly one w stanie wsiasc do odjezdzajacego pociagu,
przesiasc sie do pociagu skomunikowanego lub wysiasc z pociagu przyjezdzajacego 

• na stacjach, na których nie ma personelu, przewoznik lub zarzadca stacji zapewnia
latwo dostepna informacje dotyczaca najblizszej stacji, na której obecny jest personel
oraz bezposrednio dostepnej pomocy

przy braku personelu towarzyszacego w pociagu lub na stacji przewoznik lub zarzadca stacji
podejmuje dzialania w celu zapewnienie osobom niepelnosprawnym i o ograniczonej
sprawnosci ruchowej dostepu do podrózy pociagiem

pomoc na stacjach kolejowych (art.22):

pomoc w pociagu (art.23):
•  przewoznik zapewnia osobie niepelnosprawnej oraz osobie o ograniczonej sprawnosci
ruchowej  nieodplatna  pomoc w pociagu oraz podczas wsiadania i wysiadania.
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pomoc osobom niepelnosprawnym i o ograniczonej sprawnosci
ruchowej:

dostepnosc (art. 21 ust.2)
• okreslone sa procedury postepowania na stacjach, przystankach nieobsadzonych

oraz w pociagu – pod warunkiem, ze osoba niepelnosprawna powiadomi nas
o planowanej podrózy z wyprzedzeniem 48  godzin oraz jesli dana osoba pojawi sie
w wyznaczonym punkcie w wyznaczonym terminie lub nie pózniej niz 30 minut
przed  ogloszona godzina odjazdu,

• pomoc niepelnosprawnym jest udzielana nieodplatnie,
• tabor posiada wyznaczone i oznakowane miejsca dla osób niepelnosprawnych,

• zagwarantowanie sprawnej pomocy wymaga dopracowania zasad wspólpracy
z pozostalymi uczestnikami procesu przewozowego (zarzadca stacji, zarzadca
infrastruktury itp.)

 
• na czesci przystanków i stacji nieobsadzonych brak mozliwosci umieszczenia

informacji (brak poczekalni, miejsc do umieszczenia ogloszen), niezbedne srodki
finansowe na zainstalowanie tablic i czesta wymiane informacji (dewastacje).



Warszawa, 20 listopada 2009 r.                                            www.przewozyregionalne.pl

skargi (art. 27)

• podrózny ma prawo zlozyc skarge do któregokolwiek przewoznika swiadczacego
usluge lub do odpowiedniego sprzedawcy biletów,

• w ciagu 20 dni adresat skargi ma obowiazek udzielic podróznemu odpowiedzi wraz
z uzasadnieniem, lub tez w usprawiedliwionych przypadkach informuje o terminie
odpowiedzi (krótszym niz trzy miesiace od daty zlozenia skargi),

• przewoznicy we wspólpracy ze sprzedawcami biletów, ustanawiaja mechanizm
rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiazków objetych niniejszym
rozporzadzeniem,

• podaja do ogólnej wiadomosci pasazerów informacje kontaktowe oraz powiadamiaja
o swoim jezyku lub jezykach roboczych,

• przewoznik publikuje w sprawozdaniu rocznym informacje o liczbie i rodzaju
otrzymanych i rozpatrzonych skarg, a takze o czasie udzielenia odpowiedzi
i ewentualnych podjetych dzialaniach majacych na celu poprawe sytuacji.
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skargi (art. 27)

• informacje kontaktowe na stronie internetowej spólki i na tablicach ogloszen na
wiekszych stacjach lub u konduktora w pociagu,

• funkcjonuje wewnetrzny zinformatyzowany system skarg i wniosków SIW, trwaja
prace nad polaczeniem naszego systemu z podobnym system jaki wdrozyla w br.
PLK (przyspieszy to tryb zalatwiania skarg o wielowatkowej tematyce),

• koniecznosc wprowadzenia zmiany terminów do obowiazujacych procedur, w tym do
Regulaminu Przewozu Osób (RPO - 20 dni zamiast przewidzianych 30 dni przez
Kodeks postepowania administracyjnego),

• uwzglednienie w procedurach koniecznosci publikowania rocznych sprawozdan na
swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej
(ERA).
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jakosc uslug kolejowych (art. 28):

przewoznicy zobowiazani sa okreslic standardy jakosci obslugi podróznych i wdrazac
system zarzadzania jakoscia.

Minimalne normy jakosci obslugi:
• informacje i bilety,
• punktualnosc polaczen miedzynarodowych i ogólne zasady dotyczace postepowania w przypadku

przerwania polaczen,
• odwolania polaczen miedzynarodowych,
• czystosc taboru kolejowego i pomieszczen stacji (jakosc powietrza w wagonach, higiena urzadzen

sanitarnych itp.),
• badanie opinii klientów,
• obsluga skarg, zwroty oplat i odszkodowania za nieprzestrzeganie norm jakosci uslug,
• pomoc swiadczona osobom niepelnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolnosci ruchowej,
• przewoznicy publikuja na stronach internetowych kazdego roku sprawozdanie na temat realizacji

swoich norm jakosci razem ze sprawozdaniem rocznym. Sprawozdania te udostepniane sa na
stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej.
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jakosc uslug kolejowych (art. 28):

Minimalne normy jakosci obslugi:
• koniecznosc doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia;
• na chwile obecna funkcjonuja dwa elementy tego systemu tj. dot. bezpieczenstwa

podróznych oraz system rozpatrywania skarg;
• Spólka podejmie dzialania w celu sklasyfikowania standardów obslugi podróznych

(personel bezposredniego kontaktu z klientem, komfort podrózowania, punktualnosc,
czystosc w pociagu) i wdrozenia procedur egzekwowania jakosci swiadczonych uslug
przewozowych – proces dlugotrwaly i kosztowny.
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informowanie podróznych o przyslugujacych im prawach (art. 29).

• obowiazek informowania podróznych o ich prawach i obowiazkach wynikajacych
z niniejszego rozporzadzenia nalezy do przewoznika, zarzadcy stacji i operatorów
turystycznych podczas sprzedazy biletów,

• podrózni moga skorzystac ze streszczenia przepisów rozporzadzenia Komisji
Europejskiej, dostepnego we wszystkich jezykach urzedowych,

• przewoznicy i zarzadcy stacji udostepniaja pasazerom — na stacjach
      i w pociagu — dane umozliwiajace kontakt z organem wyznaczonym przez panstwo

czlonkowskie do egzekwowania przepisów (UTK),
 

• informacje zostana umieszczone na stronie internetowej spólki oraz w  punktach
obslugi i taborze w sposób zwyczajowo przyjety.
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MOZLIWOSC WYLACZENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA

• czesci przepisów rozporzadzenia w odniesieniu do:
• miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych uslug pasazerskich

(bezterminowo – na podstawie art. 2 ust. 5),
• krajowych kolejowych uslug pasazerskich w wewnetrznym dalekobieznym ruchu

kolejowym (czasowo na 5 lat z mozliwoscia przedluzenia na kolejne 2 takie same
okresy - na podstawie art. 2 ust. 4),

• uslug, w których co najmniej jeden planowany przystanek ma miejsce poza
Wspólnota (na okres maksymalnie 5 lat - na podstawie art. 2 ust. 6),

• Mozliwe zwolnienia dotycza wiekszosci uslug, prowadzonych przez spólke
Przewozy Regionalne.

 
Oprócz:
• uslug w komunikacji miedzynarodowej z krajami Wspólnoty (Niemcy, Czechy,

Slowacja), gdzie rozporzadzenie obowiazuje w calosci.
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MOZLIWE WYLACZENIA
na podst. rozporzadzenia i ustawy

 (po wejsciu w zycie  znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym
z 25 czerwca 2009r.)

• zobligowane Ustawa Prawo
przewozowe do podawania informacji
o ograniczeniach przewozowych.

obowiazek informowania o zaprzestaniu obslugi polaczen (art. 7):

podanie do wiadomosci publicznej decyzji
o zaprzestaniu obslugi polaczen przed ich
wejsciem w zycie.

informacja w trakcie podrózy (art. 8 ust.2):

dostarczanie podróznemu informacji w trakcie podrózy:
•   uslugi swiadczone w pociagu,
•   nastepna stacja,
•   opóznienia,
•   mozliwosci przesiadek,
•   kwestie bezpieczenstwa i ochrony.

• informacje moga byc udostepniane na
zyczenie podróznego przez personel w
pociagach,

• wdrazanie systemu informacji pasazerskiej
w planowanych modernizacjach taboru i w
nowym taborze,

• koniecznosc poniesienia nakladów na
stworzenie zautomatyzowanego systemu
komunikowania.
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komputerowy system informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym KSIRTK (art. 10),

zawiera informacje o polaczeniach kolejowych, dotyczace:
• rozkladów jazdy polaczen pasazerskich;
• dostepnosci miejsc w tych polaczeniach;
• oplat i warunków specjalnych;
• dostepnosci pociagów dla osób niepelnosprawnych i osób o ograniczonej sprawnosci

ruchowej;
• urzadzen do dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletów lub biletów

bezposrednich w zakresie, w jakim czesc lub wszystkie te urzadzenia sa
udostepniane uzytkownikom.

•  
• musi byc zgodny z techniczna specyfikacja interoperacyjnosci (TSI), dotyczaca

aplikacji telematycznych dla uslug pasazerskich, umozliwiajac dostarczanie informacji
zgodnie z rozporzadzeniem (Komisja Europejska przyjmie TSI do 3.12.2010r.)

• prace trwaja, niezbedne i znaczace dodatkowe naklady finansowe
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wyplata zaliczki (art. 13):

w przypadku smierci lub zranienia pasazera

• wyplata niezwloczna, nie pózniej
niz pietnascie dni od ustalenia
osoby uprawnionej do
odszkodowania,

• wysokosc zaliczki powinna
zaspokoic biezace potrzeby
finansowe proporcjonalnie do
odniesionej szkody, a w razie
smierci nie mniej  niz 21 000 EUR
(ok. 88 tys. na osobe;).

• zobowiazanie finansowe
     (w latach 2007-2008 zginelo 17

podróznych, zatem szacowane
zobowiazanie z tyt. smierci wyniesie
ok. 800 tys. zl w skali roku, ponadto
beda zobowiazania wobec rannych).
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pomoc podróznemu (art. 14)

• obowiazek udzielenia pomocy
podróznemu, który dochodzi
odszkodowania od osób trzecich
nawet w przypadku
kwestionowania swojej
odpowiedzialnosci za uszkodzenie
ciala.

• koniecznosc wypracowania
procedur pomocy prawnej.
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odszkodowanie za opóznienie (art. 17):

• bez utraty prawa do przewozu
•  jesli podrózny nie otrzymal zwrotu kosztów biletu zgodnie z art.16
minimalna kwota odszkodowania:
• a) 25 % ceny biletu w przypadku opóznienia wynoszacego od 60 do 119 minut;
• b) 50 % ceny biletu w przypadku opóznienia wynoszacego 120 minut lub wiecej;
• odszkodowanie za opóznienie oblicza sie w stosunku do ceny, jaka pasazer

faktycznie zaplacil za opózniona usluge.
• nie uwzglednia sie opóznien, co do których przedsiebiorstwo kolejowe moze

udowodnic, ze zdarzyly sie poza terytorium, na którym stosuje sie Traktat
ustanawiajacy Wspólnote Europejska,

• wyplata nastepuje w ciagu miesiaca od zlozenia wniosku,
• forma odszkodowania: w postaci kuponów lub innych uslug, a na wniosek pasazera

w formie pienieznej (bez finansowych kosztów transakcji, takich jak oplaty, koszty
telekomunikacyjne lub znaczki).
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odszkodowanie za opóznienie (art. 17):

• system SEPE – rejestracja opóznien na kazdej stacji,
• wzrost zobowiazan finansowych,
• koniecznosc zawarcia umów z pozostalymi uczestnikami procesu przewozowego

w celu umozliwienia wyegzekwowania od nich naleznych kwot (umowy regresu).
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pomoc w przypadku opóznienia (art. 18)

w przypadku opóznienia o ponad 60 minut nieodplatne zapewnienie:
•  posilków i napoi odpowiednio do czasu oczekiwania, jezeli sa one dostepne
       w pociagu lub na stacji lub moga zostac w rozsadnym zakresie dostarczone;
•  jezeli jest to fizycznie mozliwe:
       - zakwaterowanie w hotelu lub innym miejscu oraz transport pomiedzy stacja
         kolejowa a miejscem zakwaterowania;
       - transport z pociagu do stacji kolejowej/zastepczego srodka transportu/miejsca
         przeznaczenia – jesli pociag zostal unieruchomiony na trasie.
• zastepczy transport jesli polaczenie nie moze byc dalej wykonywane,
• zaswiadczenie o opróznieniu.
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pomoc w przypadku opóznienia (art. 18)

• zastepczy transport jesli polaczenie nie moze byc dalej wykonywane –podstawa:
Ustawa „Prawo przewozowe”,

• poswiadczanie opóznien,
• zorganizowanie wspólpracy przewozników z zarzadcami stacji i zarzadcami

infrastruktury w celu wspólnego wypracowania standardów postepowania (np.
wydawanie napojów/posilków na okreslonej liczbie glównych stacji przesiadkowych,
ich wyselekcjonowanie),

• koniecznosc ustalenia procedur postepowania (pomocy) w przypadku opóznienia
pociagu/utraty polaczenia,

• koniecznosc zawarcia umów z hotelami w celu zakwaterowania podróznych.
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dostepnosc dla osób niepelnosprawnych (art. 21 ust.1):

zgodna z TSI dla osób niepelnosprawnych
dostepnosc stacji, peronów, taboru
kolejowego oraz innych pomieszczen dla
osób o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

• brak ograniczen finansowych w stos.
do odszkodowan za sprzet osób
niepelnosprawnych lub o ograniczonej
sprawnosci ruchowej.

•  stopniowa eliminacja barier fizycznych
   i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie
   nowego taboru i modernizacji wyposazenia,
•  czesc zmodernizowanych elektrycznych
   zespolów trakcyjnych wyposazona
   w rampy, umozliwiajace wjazd/zjazd
   wózków inwalidzkich.

• zobowiazanie finansowe trudne
do oszacowania.

odszkodowanie za sprzet osób o ograniczonej sprawnosci ruchowej (art.25).
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SKUTKI WEJSCIA W ZYCIE ROZPORZADZENIA W CALOSCI
KONSEKWENCJE BRAKU USTAWY:

Pozytywne z punktu widzenia podróznego:
– maksymalnie chroni interesy podróznych,
– poprawia wizerunek kolei, dzieki czemu staje sie ona bardziej konkurencyjna

wobec innych rodzajów transportu.

Negatywne z punktu widzenia przewoznika:
– spowoduje wzrost roszczen klientów,
– rodzi powazne zobowiazania finansowe, których skutki sa trudne

do oszacowania.
• brak instytucji sprawujacej nadzór nad wykonywaniem przepisów Rozporzadzenia,
• brak uregulowania sankcji za niestosowanie przepisów.
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PODSUMOWANIE

• sytuacja w Spólce w zakresie dostosowania do zapisów Rozporzadzenia jest
zdiagnozowana,

• wiele zagadnien jest w trakcie realizacji z uwagi na wczesniej podjete starania
ukierunkowane na poprawe jakosci swiadczonych uslug przewozowych,

• niezbedne jest wypracowanie procedur postepowania w tych obszarach, które
dotycza wspólpracy z poszczególnymi uczestnikami procesu przewozowego
(zarzadca infrastruktury, zarzadca stacji, pozostali przewoznicy /w tym
przedsiebiorstwa transportowe drogowe/, telekomunikacja kolejowa itp.),

• potrzebny jest czas i znaczne srodki finansowe na spelnienie wymogów
rozporzadzenia jezeli wylaczenia przewidziane w tym rozporzadzeniu dla
przewozników regionalnych nie wejda w zycie (z uwagi na nie zakonczony proces legislacyjny -
nieznany wyrok Trybunalu Konstytucyjnego w sprawie zaskarzonej ustawy o transporcie kolejowym).
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Dziekuje za uwage


