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Wstęp 

 

 

 

Przedmiotem rozważań, które podejmuję w niniejszej rozprawie są publicznoprawne 

granice swobody umów o dostęp do sieci kolejowych, pośród których wyróżniam umowy         

o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, umowy ramowe w sprawie rezerwacji zdolno-

ści przepustowej linii kolejowych oraz umowy o trakcję. 

 

Naturalnym punktem wyjścia podejmowanej analizy jest pojęcie umowy. Z uwagi na 

trudności lub niemożliwość sformułowania na gruncie prawa polskiego definicji umowy, ze 

względu na różnorodność jej społecznych funkcji, właściwym jest skoncentrowanie się na 

próbach określenia jej istotnych cech
1
. Teoretycy prawa cywilnego zaliczają do nich konsens, 

czyli zgodne oświadczenia woli dwóch lub więcej stron, złożone dla doprowadzenia do wy-

wołania, zmiany lub ustania skutków prawnych
2
. Skutkiem zawarcia umowy, jako zdarzenia 

prawnego, może być ukształtowanie pomiędzy stronami stosunku cywilnoprawnego i jego 

treści, przekształcenie istniejącego już stosunku albo jego zniesienie
3
. Koncepcja umowy 

przyjęta w prawie polskim opiera się na założeniu, iż stanowi ona instrument, dzięki któremu 

podmioty mogą kształtować stosunki cywilnoprawne mocą swojej woli
4
. E. Łętowska pisze   

o oparciu prawa zobowiązań na swoistej „samoobsłudze” podmiotów zobowiązania, które 

mają same decydować, czy zawrą umowę, czy będzie to umowa nazwana czy nienazwana, 

jaka będzie jej forma, jak ukształtują jej treść, czy posłużą się gotowymi wzorami rozwiązań 

wyznaczonymi przez przepisy o charakterze iuris dispositivi itd.
5
 U źródeł tych założeń leży 

zasada autonomii woli
6
. Rola prawa powinna się zatem co do zasady ograniczać do umożli-

wienia stronom wyrażania ich woli i zapewnienia ochrony powstałych jej mocą praw
7
. Kon-

cepcja ta umacnia wolność jednostki, a także umożliwia rozwój obrotu gospodarczego opar-

tego na indywidualnej przedsiębiorczości i aktach wymiany dóbr i usług
8
. W jej świetle pod-

stawową funkcją umowy jest kształtowanie stosunku zobowiązaniowego
9
. Chociaż bowiem 

                                                 
1
 A. Brzozowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.          

E. Łętowska, Wydawnictwo C. H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006, str. 380. 
2
 Z. Radwański: Teoria umów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, str. 66 i n.  

3
 A. Brzozowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna …, str. 381. 

4
 Tamże, str. 382.  

5
 E. Łętowska: Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo 

zobowiązań – część ogólna…, str. 10-11.  
6
 Na temat autonomii woli zob. rozdział III pkt 1.1.  

7
 A. Brzozowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 382.  

8
 Tamże.  

9
 Tamże. 
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treść stosunku prawnego powstałego w następstwie zawarcia umowy kształtowana jest rów-

nież przez ustawy, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje (art. 56 kodeksu cy-

wilnego.) to umowa jako element kształtujący treść stosunku prawnego zajmuje preferowaną 

pozycję, a zakres oddziaływania pozostałych czynników określonych w art. 56 kodeksu cy-

wilnego nie może prowadzić do zbyt daleko idącego ograniczenia albo wyłączenia kompeten-

cji stron do samodzielnego uzgadniania warunków realizacji ich interesów
10

. Podstawowym 

czynnikiem umożliwiającym wskazaną funkcję umowy jest zasada swobody kontraktowa-

nia
11

.  

 

Szczególny charakter umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów oraz umów 

ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych polega na tym, iż 

kompetencja stron do ich zawierania oraz kształtowania ich treści została poddana głębokim, 

publicznoprawnym
12

 ograniczeniom. Tytułem ilustracji można wskazać, że umowa ramowa  

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych co do zasady nie może zostać 

zawarta na okres dłuższy niż pięć lat, że w pewnych sytuacjach zarządca infrastruktury nie 

może odmówić zawarcia z przewoźnikiem kolejowym umowy o korzystanie z przydzielonych 

tras pociągów, albo że strony ww. umów nie mogą swobodnie kształtować wynagrodzenia 

umownego. Umowy te cechuje zatem niski stopień swobody kontraktowania oraz znaczne 

ograniczenie funkcji kształtującej. Ich strony są związane w stopniu znacznie większym niż  

w przypadku kodeksowych umów zobowiązaniowych przepisami ustaw o charakterze iuris 

cogentis i tylko w niewielkim zakresie mogą samodzielnie kształtować treść stosunku zobo-

wiązaniowego. Ograniczona zostaje zatem ich autonomia woli. Skłania to ku pytaniu o uza-

sadnienie publicznoprawnej ingerencji w swobodę umów, która jest chroniona zarówno        

w krajowym, jak i unijnym porządku prawnym. 

 

Szczególny charakter omawianych umów wynika z tego, że stanowią one instrument 

regulacji administracyjno-prawnej sektora kolei, rozumianej jako stanowienie i władcze sto-

sowanie w odniesieniu do tego sektora norm administracyjno-prawnych, nakierowane na 

osiągnięcie celów interesu ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, tj. 

urzeczywistnienie zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej, ochronę usług publicz-

                                                 
10

 Tamże. 
11

 Tamże, str. 383.  
12

 Jako kryterium dystynkcji pomiędzy prawem publicznym a prywatnym przyjmuję za M. Safianem „zastoso-

wanie odmiennej metody regulacji, która w sferze prawa prywatnego polega na kształtowaniu relacji między 

równorzędnymi podmiotami, dysponującymi autonomią i szerokim zakresem swobody w określaniu treści wią-

żących je stosunków prawnych”. Tak, M. Safian: Pojęcie i systematyka prawa prywatnego [w:] System Prawa 

Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom 1, red. Z. Radwański, Wydawnictwo C.H. BECK, Instytut 

Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2007, str. 41. 
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nych oraz zapewnienie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Poprzez poddanie tych umów 

publicznoprawnej reglamentacji ustawodawca koryguje mechanizmy wolnorynkowe, by 

urzeczywistnić cele regulacji administracyjno-prawnej, jakiej poddany został omawiany pod-

sektor transportu. Opisywane zjawisko wpisuje się w szerszy kontekst tzw. publicyzacji pra-

wa prywatnego. Jak pisze M. Safian jest to proces odchodzenia od założeń klasycznego prawa 

cywilnego, przejawiający się w „coraz silniejszej ingerencji czynnika publicznego w sferę 

wcześniej zastrzeżoną wyłącznie dla autonomicznych zachowań jednostek, w systematycz-

nym ograniczaniu pola zastosowania metody prywatnoprawnej na rzecz regulacji publiczno-

prawnych, a więc wyjęciu pewnych segmentów z zakresu prawa prywatnego, coraz wyraź-

niejszej infiltracji interesu zbiorowości (publicznego) w obszarze relacji pozostawionych na 

gruncie tradycyjnym wyłączności stron, ale także w coraz silniejszym rozproszeniu instytucji 

i rozwiązań (zjawisko stratyfikacji prawa cywilnego), w zależności od wąsko ujmowanych 

celów i funkcji poszczególnych regulacji”
13

. 

   

Swoboda kontraktowania jest chroniona, w odniesieniu do umów zawieranych w ob-

rocie gospodarczym, poprzez konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej. 

Oznacza to, że u podstaw jej ograniczeń muszą leżeć uzasadniające je wartości (dobra). „Po-

jęciem – kluczem” umożliwiającym ich zrekonstruowanie w odniesieniu do umów o dostęp 

do sieci kolejowych jest wytworzona w wyniku działalności orzeczniczej sądów unijnych 

kategoria tzw. celów interesu ogólnego Unii Europejskiej. Do celów tych możemy zaliczyć,  

w dziedzinie transportu kolejowego, budowę zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejo-

wej, ochronę usług publicznych oraz bezpieczeństwo transportu kolejowego.  

 

Prawnie chronione dobra (wartości), ucieleśniane w kategorii celów interesu ogólnego 

Unii Europejskiej, uzasadniają również ustawowe ograniczenia kompetencji stron do zawie-

rania i kształtowania treści umów o trakcję. Mając jednak na uwadze, że ograniczenia swobo-

dy kontraktowania wynikają w tym przypadku z przepisów ogólnego prawa antymonopolo-

wego, oraz że nie powodują one znacznego ograniczenia funkcji kształtującej, należy uznać, 

że umowa o trakcję, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch wyróżnianych przeze mnie 

umów o dostęp do sieci kolejowych, nie stanowi instrumentu regulacji administracyjno-

prawnej sektora transportu kolejowego. 

 

W ramach prowadzonych rozważań będę chciał również zwrócić uwagę na relację, ja-

ka zachodzi pomiędzy poszczególnymi celami interesu ogólnego Unii Europejskiej w dzie-

                                                 
13

 Tamże, str. 47-48.  
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dzinie transportu kolejowego. Polega ona na tym, iż urzeczywistnienie zintegrowanej euro-

pejskiej przestrzeni kolejowej (przez które rozumiem utworzenie wewnętrznego rynku kolei 

funkcjonującego w oparciu o mechanizm efektywnej konkurencji) nie jest wartością o charak-

terze absolutnym i podlega w acquis communautaire wyważaniu z wartościami takimi jak 

właściwe funkcjonowanie usług publicznych i bezpieczeństwo transportu kolejowego, chro-

niącymi odbiorców kolejowych usług transportowych i podmioty trzecie.  

 

Rozdział I (pn. „Specyfika sektora kolei”) będzie miał, jak sygnalizuje jego tytuł, cha-

rakter introdukcji do podejmowanych w niniejszej pracy rozważań. Zostanie w nim zwięźle 

przedstawiona specyfika sektora kolei, która determinuje zarówno faktyczne, jak i prawne 

uwarunkowania prowadzenia w nim działalności gospodarczej, w tym również prawną regla-

mentację umów o dostęp do sieci kolejowych. W kolejnych punktach zostaną zwięźle zrefe-

rowane węzłowe w tym względzie zagadnienia, takie jak: rynki w sektorze kolei (pkt 1); mo-

nopol (pkt 2); demonopolizacja (pkt 3); prywatyzacja pionowo zintegrowanych przedsię-

biorstw kolejowych (pkt 4), usługa publiczna w sektorze kolei (pkt 5); regulacja administra-

cyjno – prawna sektora kolei (pkt 6); oraz oddziaływanie na procesy gospodarcze zachodzące 

w sektorze kolei za pomocą instrumentów ogólnego prawa antymonopolowego (pkt 7).          

W ramach rozdziału I wyjaśnione zostaną zatem podstawowe zagadnienia, stanowiące punkt 

wyjścia dla dalszej, pogłębionej pracy badawczej. 

 

W rozdziale II (pn. „Umowy o dostęp do sieci kolejowych”) przedstawione zostaną 

przyjęte założenia teoretyczno-prawne oraz szczegółowa analiza prawna umów o dostęp do 

sieci kolejowych, pośród których wyróżniam następujące ich typy: umowy o korzystanie          

z przydzielonych tras pociągów, umowy ramowe w sprawie rezerwacji zdolności przepusto-

wej linii kolejowych oraz umowy o trakcję.  

 

W rozdziale III (pn. „Swoboda umów”) zostanie w pierwszej kolejności przedstawione 

pojęcie swobody umów w jej ujęciu teoretyczno-prawnym, w szczególności wskazane zosta-

ną wyróżniane w doktrynie prawa cywilnego składniki swobody umów. Kolejne punkty będą 

traktowały o prawnej ochronie swobody umów w krajowym i unijnym porządku prawnym, 

jako zagadnieniu istotnym w aspekcie wartości uzasadniających dopuszczalność jej publicz-

noprawnych ograniczeń. 

 

Rozdział IV (pn. „Ogólny interes Unii Europejskiej a swoboda dostępu do sieci kole-

jowych”) zostanie poświęcony rekonstrukcji, w oparciu o acquis communautaire, tytułowego 
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pojęcia publicznoprawnych granic swobody umów o dostęp do sieci kolejowych w jego ro-

zumieniu przyjętym w niniejszej rozprawie. W pierwszej kolejności (pkt 1) wskazane zostaną 

źródła i metoda rekonstrukcji. Kolejne punkty traktować będą o poszczególnych celach inte-

resu ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, a to: urzeczywistnieniu 

zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej (pkt 2), ochronie usług publicznych (pkt 3), 

zapewnieniu bezpieczeństwa transportu kolejowego (pkt 4). Przyjęta metoda pracy będzie 

polegała na definiowaniu danego celu interesu ogólnego Unii Europejskiej, a następnie uka-

zywaniu konfliktu (kolizji) pomiędzy tym celem, a swobodą umów o dostęp do sieci kolejo-

wych. 

 

W rozdziale V (pn. „Zakres kompetencji stron do zawierania i kształtowania treści 

umów o dostęp do sieci kolejowych”) ustalony zostanie zakres ograniczeń, jakich swoboda 

zawierania i kształtowania treści umów o dostęp do sieci kolejowych doznaje w wyniku opi-

sanych w rozdziale IV konfliktów, czyli wskazany zostanie zakres kompetencji przysługującej 

stronom umów o dostęp do sieci kolejowych, rozumiany jako dopuszczalna treść norm postę-

powania, jakie strony tych umów mogą ustanawiać, zmieniać lub uchylać. Rozważony zosta-

nie również wpływ celów interesu ogólnego Unii Europejskiej na charakter prawny umów         

o korzystanie z przydzielonych tras pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych.  

 

W ramach zakończenia przedstawione zostaną wnioski końcowe, możliwe do posta-

wienia w wyniku przeprowadzonej w niniejszej rozprawie pracy badawczej.  

 

Problematyka umów o dostęp do sieci kolejowych nie została do tej pory w sposób 

pogłębiony opracowana w dostępnej mi literaturze krajowej ani obcej. Praca niniejsza ma 

zatem charakter monograficzny.  
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Rozdział I 

Specyfika sektora kolei  

 

 

 

1. Rynki w sektorze kolei. 

 

1.1 Wyodrębnienie w sektorach sieciowych rynków niższego i wyższego szczebla. 

 

1.1.1 Działalność gospodarcza w sektorze kolei, polegająca m.in. na zarządzaniu infrastruk-

turą kolejową, świadczeniu usług trakcyjnych oraz wykonywaniu przewozów kolejo-

wych, prowadzona jest w oparciu o sieci kolejowe. Sieć kolejową stanowi układ połą-

czonych ze sobą linii kolejowych, będących własnością lub zarządzanych przez za-

rządcę infrastruktury, przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (art. 4 pkt 4 

w zw. z art. 4 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). 

Następstwem sieciowego charakteru sektora kolei jest, charakterystyczne również dla 

innych sektorów sieciowych
14

, występowanie w nim dwóch odrębnych rodzajów ryn-

ków. Przy przyjęciu podmiotowego kryterium wyodrębnienia rynku właściwego, tj. 

identyfikacji pionowej fazy obrotu, w której prowadzona jest dana działalność gospo-

darcza
15

, możemy mianowicie wyodrębnić w sektorach sieciowych: rynki urządzeń 

kluczowych (tzw. rynki wyższego szczebla) oraz rynki świadczenia usług z wykorzy-

staniem tych urządzeń (tzw. rynki niższego szczebla)
16

. Rynki te można poddać dal-

szej segmentacji według kryteriów produktowych
17

 oraz geograficznych
18

 (zob. pkt. 

1.2 i 1.3).  

 

                                                 
14

 J. Majcher: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Wydawnictwo Prawo 

i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, str. 12.  
15

 M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Wydaw-

nictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, str. 99.  
16

 Por. orz. SPI z 21.10.1997 w sprawie T-229/94 Deutsche Bahn AG v. Komisja, ECR 1997, str. II – 1689, ust. 

55. SPI stwierdził w tym wyroku, że rynek usług kolejowych stanowi sub-rynek różniący się od rynku transportu 

kolejowego. Oferuje konkretny zakres usług, w szczególności dostarczanie lokomotyw, trakcji i dostęp do infra-

struktury kolejowej, które nie są żadną miarą wymienne ani nie stanowią konkurencji dla usług operatorów 

transportu kolejowego, a są świadczone zgodnie z ich wymaganiami. 
17

 Rynkiem właściwym produktowo jest rynek produktów (usług), które ze względu na ich charakterystykę, 

cenę, przeznaczenie lub sposób użytkowania uznawane są przez ich nabywców za substytuty, a zarazem nie 

mogą być w dowolny sposób zamieniane z innymi produktami (usługami). Tak, M. Szydło: Regulacja sektorów 

infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 99.  
18

 Rynkiem właściwym geograficznie jest obszar, w obrębie którego warunki konkurencji są dostatecznie homo-

geniczne, a który odróżnia się w tym względzie od obszarów sąsiednich. Tak, M. Szydło, tamże, str. 100.   
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1.1.2 Występowanie w sektorach sieciowych dwóch, podmiotowo wyodrębnionych, rodza-

jów rynków sprawia, iż prowadzenie w tych sektorach działalności gospodarczej na 

rynku niższego szczebla wymaga uzyskania dostępu do znajdujących się na rynku 

wyższego szczebla kluczowych urządzeń. Pojęcie kluczowych urządzeń obejmuje 

produkty, usługi lub infrastrukturę, wyróżniające się tym, iż: 

(a) z przyczyn fizycznych, ekonomicznych lub prawnych nie mogą zostać powielone 

przez potencjalnie zainteresowane dostępem do nich przedsiębiorstwa, albo ich repli-

kacja byłaby wysoce utrudniona; 

(b) dostępu do nich nie można uzyskać od żadnego innego aniżeli ich dysponent podmio-

tu; 

(c) bez dostępu do nich nie jest możliwe świadczenie usług odbiorcom końcowym
19

.  

Wskazana specyfika urządzeń kluczowych powoduje, iż odmowa udzielenia dostępu 

do urządzenia kluczowego przez jego dysponenta uniemożliwia zainteresowanemu 

podmiotowi świadczenie usług na rynku niższego szczebla. Z tego względu ustawo-

dawca może, jeżeli uzasadniają to chronione przez niego wartości (dobra), poddać do-

stęp do tych urządzeń publicznoprawnej reglamentacji.      

 

1.2 Rynek niższego szczebla w sektorze kolei. 

 

Jak wynika z art. 4 pkt 4 w zw. z art. 4 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 16, poz. 94) sieci kolejowe przeznaczone są do prowadzenia ruchu kole-

jowego. Działalność gospodarcza na rynku niższego szczebla polega zatem na świad-

czeniu kolejowych usług transportowych. W ramach rynku niższego szczebla można 

wyodrębnić, w oparciu o kryterium produktowe, sub-rynki przewozów osób i rzeczy 

oraz przewozów kolejami konwencjonalnymi i kolejami dużych prędkości. Przewozy 

kolejowe są prowadzone po sieci kolejowej, a pisząc ściślej, po składających się na 

sieć kolejową liniach kolejowych
20

. Ich wykonywanie wymaga uzyskania przez prze-

woźnika kolejowego dostępu do linii kolejowych oraz innej niezbędnej infrastruktury 

kolejowej, a także pozyskania pewnych niezbędnych z technicznego punktu widzenia 

                                                 
19

 Na temat urządzeń kluczowych zob. J. Majcher: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa anty-

monopolowego…, str. 11-12 i 14; tejże: Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektoro-

wych [w:] Ochrona konkurencji i niezależna regulacja sektorowa, Problemy zarządzania, nr 3/2004, str. 172;   

A. Ott: Essential Facilities der Eisenbahninfrastruktur, Internationales Verkehrswesen, nr 9/2006, str. 392-397, 

Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej, nr 12/2006, poz. 184; M. Szydło: Regulacja sekto-

rów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 119-120.  
20

 Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) linia kolejowa to 

„droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii,   

a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie 

gruntami”.  
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usług świadczonych przez jej zarządcę. Do wykonywania przewozów kolejowych 

nieodzowna jest również trakcja, czyli pojazd trakcyjny (lokomotywa) i obsługujący ją 

maszynista wraz z tzw. wsparciem (rezerwą) w postaci utrzymywanych w gotowości   

i udostępnianych w razie potrzeby lokomotywy zastępczej oraz zmiennika maszyni-

sty
21

. Konieczne do prowadzenia przewozów kolejowych infrastruktura oraz usługi 

występują na rynku wyższego szczebla i, co wymaga podkreślenia, mogą zostać uzna-

ne za urządzenia kluczowe, a tym samym dostęp do nich może zostać poddany pu-

blicznoprawnej reglamentacji.    

 

1.3 Rynek wyższego szczebla w sektorze kolei. 

 

Rynek wyższego szczebla można poddać w sektorze kolei segmentacji poprzez wyod-

rębnienie, jako jego segmentów produktowych (rzeczowych), kluczowych z punktu 

widzenia tematyki niniejszego opracowania sub-rynków infrastruktury kolejowej oraz 

usług trakcyjnych
22

. Infrastruktura kolejowa obejmuje linie kolejowe oraz inne bu-

dowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obsza-

rze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także 

utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury (zob. definicję 

legalną określoną w art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 

16, poz. 94). Zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na jej budowie, utrzymaniu 

w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, prowadzeniu ru-

chu pociągów na liniach kolejowych, udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu po-

ciągów na liniach kolejowych i świadczeniu związanych z tym usług, a także zarzą-

dzaniu wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej nieruchomościami (art. 5 ust. 

ustawy o transporcie kolejowym). Usługa trakcyjna polega natomiast na zapewnieniu, 

w celu wykonania przewozu kolejowego, pojazdu trakcyjnego (tj. lokomotywy) i ob-

sługującej ją maszynisty oraz tzw. wsparcia (rezerwy) w postaci utrzymywanych       

w gotowości i udostępnianych w razie potrzeby lokomotywy zastępczej oraz zmienni-

ka maszynisty
23

. Przewoźnik kolejowy zamierzający prowadzić działalność gospodar-

                                                 
21

 Zob. decyzję KE z 27.08.2003 w sprawie 2004/33/WE Georg Verkehrsorganisation GmbH v. Ferrovie dello 

Stato SpA, Dz. U. 2004, L 11, str. 17, ust. 51-58; zob. też art. 4 pkt 9a ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 16, poz. 94).    
22

 Zob. cytowaną już decyzję KE w sprawie 2004/33/WE Georg Verkehrsorganisation GmbH v. Ferrovie dello 

Stato SpA, ust. 48. Por. O. Stehmann, G. Zellhofer: Dominant Rail Undertakings under European Competition 

Policy, European Law Journal, nr 10/2004, str. 336-337. Możliwe jest również wyodrębnienie w ramach rynku 

wyższego szczebla innych jego segmentów produktowych, jak np. sub-rynku taboru kolejowego, co jednak wy-

kracza poza przyjęte ramy niniejszego opracowania.  
23

 Zob. przypis nr 21.  
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czą na rynku niższego szczebla (tj. świadczyć kolejowe usługi transportowe) musi za-

równo uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej oraz niezbędnych z technicznego 

punktu widzenia usług świadczonych przez jej zarządcę, jak i pozyskać trakcję (są to 

produkty/usługi względem siebie niewymienne). Wyodrębnienie w ramach rynku 

wyższego szczebla, jako jego segmentów produktowych, sub-rynków infrastruktury 

kolejowej i usług trakcyjnych spełnia zatem kryteria orzecznictwa sądów unijnych, 

które przyjmuje, że sub-rynek o szczególnej charakterystyce z punktu widzenia popytu 

i podaży, oferujący produkty zajmujące kluczowe i niewymienne miejsce na rynku 

bardziej ogólnym, którego część stanowi, uznać trzeba za osobny rynek produktowy
24

. 

Co więcej, zarówno infrastruktura kolejowa
25

, jak i usługi trakcyjne
26

 mogą zostać 

uznane za urządzenia kluczowe. Oznacza to, iż odmowa udzielenia dostępu do infra-

struktury kolejowej lub świadczenia pewnych usług przez jej zarządcę albo odmowa 

zapewnienia trakcji może uniemożliwiać przewoźnikowi kolejowemu świadczenie na 

rynku niższego szczebla kolejowych usług transportowych.  

 

 

2. Monopol.  

 

2.1 Naturalny monopol na rynku infrastruktury kolejowej. 

 

2.1.1 Działalność gospodarcza polegająca na zarządzaniu infrastrukturą kolejową prowa-

dzona jest w warunkach naturalnego monopolu
27

. Istota monopolu naturalnego, uza-

sadnianego w naukach ekonomicznych korzyściami skali albo, według nowszych kon-

cepcji, tzw. subaddytywnością kosztów
28

, odwołuje się do zależności, zgodnie z którą, 

gdyby tę samą ilość produkcji wytwarzały dwa przedsiębiorstwa sieciowe, wówczas 

                                                 
24

 Tak, cytowane już orz. SPI w sprawie T-229/94 Deutsche Bahn AG v. Komisja, ust. 56; por. też orz. SPI         

z 10.07.1991 w sprawie T-69/89 RTE v. Komisja, ECR 1991, str. II-485, ust. 61-62.  
25

 Por. orz. SPI z 12.12.2000 w sprawie T-128/98 Aéroports de Paris v. Komisja, ECR 2000, str. II-3929, ust. 

122. W wyroku tym SPI uznał, że infrastruktura lotnisk w Paryżu może być uważana za urządzenie kluczowe. 

Jej wykorzystania nie da się uniknąć przy świadczeniu różnych usług, w szczególności obsługi naziemnej.  
26

 Tak, cytowana już decyzja KE w sprawie 2004/33/WE Georg Verkehrsorganisation GmbH v. Ferrovie dello 

Stato SpA. W temacie usługi trakcyjnej jako urządzenia kluczowego wypowiedział się wcześniej SPI w orz.       

z 15.09.1998 w połączonych sprawach T-374/94, T-375/94, T-384/94, T-388/94 ENS, Eurostar, UIC, NS i SN-

CF v. Komisja, ECR 1998, str. II-3141, ust. 212, 215 – 218. Jakkolwiek w wyroku tym SPI podzielił zarzut 

skarżących, że Komisja nie wykazała w uzasadnieniu decyzji, iż w rozpatrywanej sprawie zachodziły przesłanki 

uznania usługi trakcyjnej za urządzenie kluczowe, to sąd ten nie wykluczył takiej możliwości na przyszłość. 

Zob. szerzej rozdział V pkt 2.1.3.  
27

 Zob. np. T. Beckers, C. Hirschhausen, F. Haunerland, M. Walter: Long-Distance Passenger Rail Services in 

Europe: Market Access Models and Implications for Germany, Discussion Paper, nr 22/2009, OECD/ITF, 2009, 

str. 4.  
28

 Na temat naturalnego monopolu zob. szerzej M. Stoczkiewicz: Monopol naturalny w energetyce a pomoc 

państwa, Przegląd Prawa Publicznego, nr 12/2007, str. 17-22 oraz cytowana tam literatura. 
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poziom ich kosztów byłby znacznie wyższy od poziomu kosztów pojedynczego przed-

siębiorstwa
29

. Zależność ta ma charakter obiektywny i – na danym etapie rozwoju 

technologicznego - nieunikniony. Wyznacza kryteria racjonalności prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, uzasadniając wynikającą z nich wyłączność przedsiębiorstwa 

zarządzającego infrastrukturą kolejową na prowadzoną przez nie na właściwym rynku 

infrastruktury kolejowej działalność gospodarczą
30

. Działalność gospodarcza polega-

jąca na zarządzaniu infrastrukturą kolejową postrzegana jest jako naturalny monopol 

również na gruncie acquis communautaire. W pkt. 40 preambuły dyrektywy 

2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepu-

stowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kole-

jowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) 

prawodawca unijny wskazuje, iż: „Określona infrastruktura transportowa stanowi na-

turalny monopol”. W decyzji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie N 356/02 Network Rail 

Komisja uznała zaś, mając w szczególności na uwadze wysokie, zaporowe koszty wy-

budowania sieci infrastrukturalnych, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

działalność polegająca na zarządzaniu główną siecią kolejową państwa członkowskie-

go stanowi w ramach jego terytorium naturalny monopol
31

.  

 

2.1.2 Powyższe rozważania warto uzupełnić o uwagę, iż w ramach, wyodrębnionego          

w oparciu o kryterium produktowe, rynku infrastruktury kolejowej mogą występować 

odrębne sub-rynki produktowe (np. rynek stacji kolejowych) lub geograficzne (wy-

znaczane zasięgiem danej sieci kolejowej i rozmaitymi barierami 

mi
32

), w stosunku do których funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej mogą wyko-

nywać różne podmioty (zob. art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U.              

z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Nie zmienia to jednak zasad funkcjonowania tych podmio-

tów na właściwych rynkach infrastruktury kolejowej, gdzie prowadzą one działalność 

gospodarczą w warunkach naturalnego monopolu. Monopol naturalny nie wyklucza 

również powierzania przez funkcjonujące na tych rynkach przedsiębiorstwa, na zasa-

dach outsourcingu, wykonywania niektórych zadań mieszczących się w pojęciu zarzą-

                                                 
29

 Z. Jurczyk: Wybrane zagadnienia polityki konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, War-

szawa 2004, str. 62.  
30

 Por. K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, 

str. 285; tenże: Monopol państwowy. Zagadnienia ustrojowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 

3/2003, str. 2.   
31

 Decyzja KE z 17.07.2002 w sprawie N 356/02 Network Rail, Dz. U. C 232 z 28.09.2002, str. 2, ust. 75.  
32

 Kryterium wyodrębnienia rynków geograficznych w sektorach sieciowych podaję za M. Szydło: Regulacja 

sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 100.  
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dzania infrastrukturą kolejową podmiotom zewnętrznym (dotyczy to zwłaszcza zadań 

z zakresu budowy, modernizacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej).   

 

2.2 Model pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa a monopol na rynku kolejo-

wych usług transportowych. 

 

Jak wskazano w pkt. 2.1.1 rynek infrastruktury kolejowej stanowi naturalny monopol, 

co uzasadnia wyłączność przedsiębiorstwa zarządzającego infrastrukturą na prowa-

dzenie na tym rynku działalności gospodarczej. W praktyce funkcjonowania sektora 

kolei owa wyłączność była jednak przenoszona na rynek świadczenia kolejowych 

usług transportowych. Rynki wyższego i niższego szczebla tradycyjnie funkcjonowały 

bowiem w sektorach sieciowych w oparciu o ich pionową integrację w ramach jedne-

go przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność na wszystkich szczeblach procesu 

produkcyjnego, począwszy od wybudowania infrastruktury, a skończywszy na świad-

czeniu usług odbiorcom końcowym
33

. Przenoszenie monopolu na rynek niższego 

szczebla nie znajdowało uzasadnienia w teorii monopolu naturalnego. Wynikało ono 

m.in. z gospodarczych korzyści możliwych do uzyskania dzięki pionowej
 
integracji

34
. 

W następstwie przyjęcia modelu pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa jeszcze na 

początku lat 90-tych XX wieku zarówno rynki wyższego, jak i niższego szczebla 

funkcjonowały w sektorach kolei państw członkowskich Unii Europejskiej w warun-

kach monopolu.  

 

 

3. Demonopolizacja. 

 

3.1 Zakres demonopolizacji.  

 

3.1.1 Począwszy od lat 90-tych XX wieku, funkcjonujące w oparciu o model pionowo zin-

tegrowanego przedsiębiorstwa sektory kolei państw członkowskich Unii Europejskiej, 

poddane zostają transformacji, polegającej na stopniowej demonopolizacji rynku 

                                                 
33

 J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego…, str. 18; O. Steh-

mann, I. Mackay: Liberalisation and competition policy in railways, Competition Policy Newsletter, nr 3/2003, 

str. 21-25. 
34

 Na temat korzyści związanych z integracją pionową zob. J. Majcher: Dostęp do urządzeń kluczowych w świe-

tle orzecznictwa antymonopolowego…, str. 15-16. Jak wskazuje autorka „(…) powszechnie przyjmuje się, że 

integracja pionowa przynosi korzyści polegające na redukcji tzw. kosztów transakcyjnych poprzez internalizację 

relacji pionowych, a w przypadku, gdy monopole są obecne na obydwu szczeblach rynku – na uniknięciu po-

dwójnego narzutu”.  
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świadczenia kolejowych usług transportowych i (w niektórych państwach członkow-

skich, jak np. Wielka Brytania) dekoncentracji i prywatyzacji pionowo zintegrowa-

nych przedsiębiorstw kolejowych
35

. U podstaw wprowadzanych reform leżały: 

(a) pogarszająca się sytuacja gospodarcza kolei, które systematycznie traciły pozycję na 

rynkach przewozów krajowych i międzynarodowych na rzecz konkurencyjnych gałęzi 

transportu drogowego i lotniczego (zob. pkt 3.2),  

(b) przepisy Traktatu zakładające stworzenie wewnętrznego rynku funkcjonującego         

w oparciu o mechanizm efektywnej konkurencji (zob. pkt 3.3).  

 

3.1.2 Proces demonopolizacji sektora kolei objął wyłącznie rynek świadczenia kolejowych 

usług transportowych (rynek niższego szczebla). Jak bowiem wskazano w pkt. 2.1.1 

rynki infrastruktury kolejowej funkcjonują w państwach członkowskich Unii Europej-

skiej w warunkach naturalnych monopoli, co zasadniczo wyklucza model tzw. konku-

rencji sieciami (competition by networks). Konsekwentnie również prawodawstwo 

Unii Europejskiej nie zobowiązuje państw członkowskich do otwarcia rynków infra-

struktury kolejowej na konkurencję. Otwarcie na konkurencję rynku świadczenia kole-

jowych usług transportowych wymagało zniesienia ustanowionych na tym rynku,      

w związku z jego zorganizowaniem w państwach członkowskich UE w oparciu o mo-

del pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, praw monopolowych. Ponadto, w celu 

zagwarantowania niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do występujących na 

rynku wyższego szczebla urządzeń kluczowych, których dysponentami pozostają pio-

nowo zintegrowane przedsiębiorstwa kolejowe, wymagało również poddania dostępu 

do tych urządzeń publicznoprawnej reglamentacji
36

. W przeciwnym razie pionowo 

zintegrowane przedsiębiorstwa kolejowe mogłyby bezzasadnie odmawiać stronom 

trzecim dostępu do sieci lub przyznawać go na dyskryminacyjnych warunkach, prze-

ciwdziałając tym samym, pomimo zniesienia barier formalnoprawnych (praw mono-

polowych), rozwojowi i efektywnemu funkcjonowaniu na rynku niższego szczebla 

mechanizmu konkurencji
37

.  

 

                                                 
35

 Na temat prywatyzacji pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych zob. pkt 4.  
36

 Wśród innych rozwiązań prawnych, mających na celu zagwarantowanie niedyskryminacyjnego dostępu stron 

trzecich do sieci kolejowej, warto w szczególności wymienić nałożony na państwa członkowskie UE wymóg 

oddzielenia, na płaszczyźnie księgowej i organizacyjnej, wykonywanej w ramach pionowo zintegrowanych 

przedsiębiorstw kolejowych działalności polegającej na zarządzaniu infrastrukturą kolejową od działalności 

polegającej na świadczeniu kolejowych usług transportowych. Zob. Art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 

91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. L 237, z 24.8.1991, str. 25). Zagadnienie to,         

z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania, tj. publicznoprawnych granic swobody umów o dostęp do 

sieci kolejowych, wykracza jednak poza przyjęte jego ramy. 
37

 Zob. szerzej rozdział IV pkt 2.4.1. 
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3.2 Gospodarcze determinanty demonopolizacji.  

 

Impuls do gruntownego zrewidowania zasad, w oparciu o które funkcjonował oma-

wiany podsektor transportu, stanowiła jego trudna sytuacja gospodarcza. Do osłabienia 

pozycji rynkowej kolei względem konkurencyjnych gałęzi transportu przyczyniły się 

zarówno uwarunkowania natury zewnętrznej, jak i negatywne zjawiska zachodzące          

w samym sektorze
38

. Wśród tych pierwszych trzeba wymienić przede wszystkim nie-

równe warunki konkurowania pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu.          

W szczególności transport drogowy generuje o wiele wyższe aniżeli kolej koszty ze-

wnętrzne (społeczne i środowiskowe), co nie znajduje jednak adekwatnego przełoże-

nia na mechanizmy obciążania użytkowników kosztami korzystania z infrastruktury 

transportowej
39

. Wśród uwarunkowań wewnętrznych można wymienić
40

: występujące 

od lat znikome ukierunkowanie przedsiębiorstw kolejowych na rynek, a przy tym 

skoncentrowanie ich działalności głównie na przewozach krajowych; duży zakres in-

terwencjonizmu państwowego w sprawy kolei, w tym w sfery techniczno-

technologiczne, ekonomiczne, ładu rynkowego, organizacyjne, socjalne; polityczne 

uzależnienie przedsiębiorstw kolejowych od władz poszczególnych państw; ich złe 

zorganizowanie, nieprawidłowe zarządzanie oraz zbyt duże rozmiary
41

; obowiązek 

świadczenia usług publicznych, który często nie znajdował pokrycia w adekwatnym 

wynagrodzeniu za ponoszone z tego tytułu koszty.  

 

                                                 
38

 Na temat sytuacji gospodarczej transportu kolejowego zob. J. Jastrzębska: Polski transport kolejowy w proce-

sie integracji z Unią Europejską, WORK, Warszawa 2001, str. 71 i n.; Jan Scherp: Railway (de-)regulation in 

EU member states and the future of european rail, CESifo DICE report. Journal for Institutional Comparisons, 

nr 4/2005, str. 26.  
39

 Por. preambułę dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięża-

rowe (Dz. U. L 157 z 9.6.2006, str. 8); por. też pkt 10 preambuły dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytko-

wanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), 

zgodnie z którym: „Ożywienie kolei europejskich (…) wymaga uczciwej konkurencji międzygałęziowej między 

transportem kolejowym i transportem drogowym, szczególnie w drodze właściwego uwzględnienia różnych 

skutków zewnętrznych; w rezultacie funkcjonowania odpowiednich systemów pobierania opłat za infrastrukturę 

kolejową w połączeniu z odpowiednimi systemami pobierania opłat za pozostałe rodzaje infrastruktury transpor-

towej i przy działalności konkurencyjnych operatorów uzyskana zostanie optymalna równowaga między różny-

mi gałęziami transportu”; pkt 32 tejże preambuły: „Jest ważne, aby minimalizować wypatrzenia konkurencji, 

które mogą powstać (…) między gałęziami transportu z powodu znacznych różnic w zasadach pobierania opłat”. 
40

 Podaję za J. Jastrzębska: Polski transport kolejowy w procesie integracji z Unią Europejską…, str. 71 i n.; zob. 

też O. Stehmann, G. Zellhofer: Dominant Rail Undertakings under European Competition Policy…, str. 328.  
41

 Por. Z. Jurczyk: Wybrane zagadnienia polityki konkurencji…, str. 63. Autor ten wymienia jako jeden z kosz-

tów społecznych monopolu związaną z nim nieefektywność wewnętrzną (produkcyjną, techniczną). Polega ona 

na zarzuceniu przez monopolistyczne przedsiębiorstwo starań w kierunku minimalizacji kosztów jednostkowych 

produkcji, tj. tolerowaniu tzw. nieefektywności „X”, przejawiającej się w zbędnych wydatkach na utrzymanie 

nadmiernych mocy produkcyjnych, luksusowych świadczeniach dla kierownictwa, niezbyt wydajnej pracy kadry 

zarządzającej czy też tworzeniu politycznego lobby w celu uzyskania ochrony przed konkurencją. 
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3.3 Prawne determinanty demonopolizacji.  

 

U prawnych podstaw rozpoczętej z początkiem lat 90-tych XX wieku transformacji 

sektora kolei leżą przepisy Traktatu zakładające stworzenie wewnętrznego rynku 

funkcjonującego w oparciu o mechanizm efektywnej konkurencji
42

. Urzeczywistnienie 

w sektorze kolei wewnętrznego rynku działającego w oparciu o mechanizm niezakłó-

conej konkurencji, wobec występujących na rynkach infrastruktury kolejowej natural-

nych monopoli, polega na otwarciu na konkurencję rynku świadczenia kolejowych 

usług transportowych. Można wyróżnić dwa teoretyczne modele funkcjonowania me-

chanizmu konkurencji na rynku niższego szczebla
43

: model tzw. konkurencji poza to-

rami (off-track competition) oraz model konkurencji na torach  (on-track competition).  

 

3.4 Model konkurencji poza torami. 

 

Model konkurencji poza torami, zwanej również konkurencją o rynek (competition for 

market), polega na rozgraniczeniu sieci kolejowej danego państwa na rozsądną ilość 

segmentów (demarkacja następuje wzdłuż regionów, potoków ruchu lub linii kolejo-

wych), oraz wyborze w drodze otwartej procedury przetargowej operatorów, którym 

zostanie przyznana koncesja na prowadzenie w danym segmencie sieci przewozów 

kolejowych na zasadzie wyłączności. Organizator postępowania przetargowego okre-

śla w dokumentacji przetargowej wymagania odnoszące się do świadczeń operatora,  

w tym trasy pociągów, częstotliwość i czas przewozów, liczbę przewożonych pasaże-

rów, minimalne wymagania odnośnie jakości świadczonych usług. Celem postępowa-

nia przetargowego jest wybór operatora, który złoży najlepszą ofertę. Z reguły jedy-

nym lub kluczowym kryterium oceny ofert jest cena, rozumiana w zależności od tego 

czy linia jest dochodowa jako wysokość opłaty za koncesję (w przypadku linii docho-

dowych) albo wysokość przyznawanej przez państwo rekompensaty (w przypadku li-

nii niedochodowych). Ilustratywnym przykładem zastosowania modelu konkurencji   

o rynek jest, w odniesieniu do długodystansowych kolejowych przewozów osób, 

Wielka Brytania.  

 

                                                 
42

 Zob. Art. 3 ust. 1 lit. „b” TfUE oraz art. 3 ust. 3 TUE (dawny art. 2 TUE). Zob. szerzej rozdział IV pkt 2. 
43

 Problematykę teoretycznych modeli konkurencji na rynku kolejowych usług transportowych referuję za          

T. Beckers, C. Hirschhausen, F. Haunerland, M. Walter: Long-Distance Passenger Rail Services in Europe: 

Market Access Models and Implications for Germany…; J. Preston: Competition for Long Distance Passenger 

Rail Services: The Emerging Evidence, Discussion Paper, nr 23/2009, OECD/ITF, 2009.  
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3.5 Model konkurencji na torach.  

 

Drugi z modeli, tj. konkurencja na torach, zwana również konkurencją na rynku (com-

petition on market), opiera się na przyznaniu przewoźnikom kolejowym możliwości 

wykonywania przewozów kolejowych na każdej trasie pociągu w ramach sieci kole-

jowej, która zostanie im przydzielona przez zarządcę infrastruktury kolejowej. Model 

ten zakłada zatem otwarty i niedyskryminacyjny dostęp stron trzecich do sieci. Kła-

dzie akcent na przedsiębiorczość operatorów, którzy samodzielnie planują trasy po-

ciągów, o których udostępnienie będą się ubiegać, określają częstotliwość, przepusto-

wość i jakość świadczonych usług oraz politykę cenową. O zaletach i wadach tego 

modelu będzie jeszcze mowa w pkt. 3.6.8. Spośród państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej, które wdrożyły omawiany model, w odniesieniu do przewozów rzeczy oraz 

długodystansowych przewozów osób, można wymienić m.in. Niemcy, Austrię oraz 

Włochy.   

 

3.6 Model konkurencji promowany przez Unię Europejską.  

 

3.6.1 Polityka transportowa Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora kolei opiera się na 

stopniowym wprowadzaniu warunków umożliwiających powstanie i efektywne funk-

cjonowanie mechanizmu konkurencji na rynku kolejowych usług transportowych, 

przy uwzględnieniu specyfiki transportu kolejowego (zob. art. 91 TfUE, dawny art. 71 

TWE), na którą składają się przede wszystkim świadczenie na rynku niższego szcze-

bla usług publicznych oraz stwarzanie przez działalność gospodarczą polegającą na 

eksploatacji pojazdów kolejowych i wykonywaniu przewozów kolejowych podwyż-

szonych ryzyk dla bezpieczeństwa pasażerów i osób trzecich
44

. Jak wskazano w pkt. 

3.1.2 otwarcie na konkurencję rynku niższego szczebla wymaga w pierwszej kolejno-

ści zniesienia ustanowionych na tym rynku, w związku z jego zorganizowaniem         

w państwach członkowskich UE w oparciu o model pionowo zintegrowanego przed-

siębiorstwa, praw monopolowych. Działania podejmowane w tym celu przez Unię Eu-

ropejską polegają na stopniowym przyznawaniu przez prawodawcę unijnego przed-

siębiorstwom kolejowym, już istniejącym lub zakładanym w przyszłości w państwach 

członkowskich UE
45

, praw dostępu do infrastruktury kolejowej.  

                                                 
44

 Na temat wzajemnych relacji pomiędzy celami interesu ogólnego Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora 

kolei zob. szerzej rozdział IV pkt 5.  
45

 Spod zakresu zastosowania dyrektywy 91/440/EWG (Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25) wyłączone są przed-

siębiorstwa kolejowe, których działalność ogranicza się do wykonywania przewozów podmiejskich, miejskich 
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3.6.2 Proces przyznawania praw dostępu do infrastruktury kolejowej został zainicjowany 

wraz z wydaniem dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie 

rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25). Przedsiębiorstwa 

kolejowe uzyskały wówczas prawo dostępu do infrastruktury kolejowej w innych pań-

stwach członkowskich UE, na użytek świadczenia usług w zakresie międzynarodowe-

go kombinowanego transportu towarów. Dyrektywa ta wprowadziła również koncep-

cję tzw. grup międzynarodowych, tj. porozumień co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

kolejowych, założonych w różnych państwach członkowskich UE, zawieranych w ce-

lu świadczenia międzynarodowych usług transportowych (zarówno towarowych, jak   

i pasażerskich). Grupom międzynarodowym przyznano – na użytek prowadzenia 

przewozów międzynarodowych między państwami członkowskimi UE, w których 

przedsiębiorstwa tworzące grupę zostały założone - prawa dostępu i tranzytu w tych 

państwach oraz prawa tranzytu przez państwa pozostałe.  

 

3.6.3 Kolejny etap liberalizacji przypadł na rok 2001, kiedy przyjęto tzw. „pierwszy pakiet 

kolejowy”, zwany również „pakietem infrastrukturalnym”. Obejmował on m.in. dy-

rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/12/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 

1), zmieniająca dyrektywę w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych. Rozszerzyła ona 

prawa dostępu do infrastruktury kolejowej. Otrzymały je przedsiębiorstwa kolejowe 

prowadzące wszystkie (nie tylko kombinowane) międzynarodowe przewozy towarów, 

w zakresie utworzonej w tym celu Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej, a od 

15 marca 2008 r. w zakresie całej sieci kolejowej Unii.  

 

3.6.4 W skład tzw. „drugiego pakietu kolejowego”, przyjętego w 2004 roku, wchodziła 

m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/51/WE (Dz. U. L 164            

z 30.4.2004, str. 164), nowelizująca po raz wtóry dyrektywę 91/440/EWG. Poczyniła 

ona kolejny krok na drodze ku rozszerzaniu praw dostępu do infrastruktury kolei.        

I tak, otwarcie całej sieci kolejowej Unii nastąpiło: dla międzynarodowych przewozów 

towarów - już z dniem 1 stycznia 2006 r. (podczas gdy pierwotnie miało to nastąpić 15 

marca 2008 r.), a dla krajowych przewozów towarów - z dniem 1 stycznia 2007 r.  

 

                                                                                                                                                         
lub regionalnych oraz przewozów wahadłowych dla pojazdów drogowych przez tunel pod kanałem La Manche 

(art. 2 ust. 2 i 3). Państwa członkowskie mogą wyłączyć spod zakresu zastosowania ww. dyrektywy wszelkie 

tranzytowe przewozy kolejowe prowadzone przez terytorium Unii, jak i te, których świadczenie zaczyna i koń-

czy się poza terytorium Unii (art. 2 ust. 4). 
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3.6.5 W roku 2007 przyjęty został „trzeci pakiet kolejowy”. Dyrektywa Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2007/58/WE (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 44), zmieniająca dyrek-

tywy 91/440/EWG oraz 2001/14/WE, przyznaje przedsiębiorstwom kolejowym,          

z dniem 1 stycznia 2010 r., prawo dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich 

państwach członkowskich UE, do celów świadczenia międzynarodowych usług pasa-

żerskich wraz z kabotażem (tj. prawem do zapewnienia podróżnym możliwości wsia-

dania na każdej stacji znajdującej się na trasie międzynarodowej i wysiadania na innej 

takiej stacji, w tym na stacjach znajdujących się w tym samym państwie członkow-

skim)
46

. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do za-

pewniania podróżnym możliwości wsiadania i wysiadania na stacjach znajdujących 

się w tym samym państwie członkowskim na trasie międzynarodowego połączenia pa-

sażerskiego, tam gdzie prawo wyłączne przewozu osób między tymi stacjami zostało 

przyznane na mocy umowy koncesyjnej zawartej przed dniem 4 grudnia 2007 r., przy 

zastosowaniu jasnej procedury przetargowej i zgodnie z odpowiednimi zasadami pra-

wa unijnego. Ograniczenie to może być stosowane przez cały pierwotny okres trwania 

zamówienia lub przez piętnaście lat, w zależności od tego, który z tych okresów jest 

krótszy.  

 

3.6.6 Opisane powyżej powściągliwe tempo otwierania poszczególnych segmentów rynku 

kolejowych usług transportowych na konkurencję wynika w dużym stopniu z oporu 

państw członkowskich przed zbyt daleko idącą liberalizacją oraz wolą rozłożenia tego 

procesu w czasie. Reasumując, w pierwszej kolejności otwarty na konkurencję został 

rynek międzynarodowych, a następnie krajowych przewozów towarów. Otwarcie na 

konkurencję międzynarodowych przewozów pasażerskich (wraz z kabotażem) nastą-

piło z dniem 1 stycznia 2010 r. Obowiązujące prawodawstwo unijne nie przewiduje 

natomiast otwarcia na konkurencję rynku krajowych przewozów osób.  

 

3.6.7 Zreferowane powyżej działania legislacyjne podejmowane przez prawodawcę unijne-

go wyraźnie wskazują, iż Unia Europejska promuje model konkurencji na torach. Do-

wodzi tego zwłaszcza ograniczenie w czasie możliwości utrzymywania przez państwa 

członkowskie ograniczeń prawa kabotażu mających źródło w prawach wyłącznych 

wynikających z zawartych przed dniem 1 grudnia 2007 r. umów koncesyjnych, do 

                                                 
46

 Prawo dostępu do infrastruktury państw członkowskich, w których międzynarodowe kolejowe przewozy pasa-

żerskie stanowią ponad połowę obrotu w ruchu pasażerskim przedsiębiorstw kolejowych tych państw jest przy-

znawane od dnia 1 stycznia 2012 r.  
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pierwotnego okresu trwania zamówienia lub przez piętnaście lat, w zależności od tego, 

który z tych okresów jest krótszy (art. 3c znowelizowanej dyrektywy 91/440/EWG     

w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25). Przepis 

art. 3c przywołanej dyrektywy przesądza tym samym o niemożliwości wprowadzania 

przez państwa członkowskie ograniczeń prawa kabotażu mających źródło w prawach 

wyłącznych wynikających z umów koncesyjnych zawartych po dniu 1 grudnia 2007 r., 

podczas gdy model konkurencji poza torami zakłada, jak wskazano w pkt. 3.4, seg-

mentację sieci kolejowej danego państwa oraz wybór w drodze otwartej procedury 

przetargowej operatorów, którym zostanie przyznana koncesja na prowadzenie w da-

nym segmencie sieci przewozów na zasadzie wyłączności.  

 

3.6.8 Przed przejściem do dalszych rozważań warto wskazać kluczowe zalety i wady mode-

lu konkurencji na rynku kolejowych usług transportowych promowanego przez Unię 

Europejską
47

. Z jednej strony, koncepcja konkurencji na torach opiera się na założe-

niu, iż konkurencja pomiędzy przewoźnikami kolejowymi, a nawet sama tylko groźba 

jej wystąpienia, skutkuje oferowaniem kreatywnych produktów, innowacjami techno-

logicznymi oraz rynkową presją w kierunku obniżania kosztów i cen. Z drugiej jednak 

strony, orientacja przewoźników kolejowych na zyski może prowadzić do zaniechania 

lub ograniczenia oferowania przez nich kolejowych usług transportowych w obszarach 

wiejskich i odległych, które to usługi mogą się jawić jako niezyskowne. Niebezpie-

czeństwo to, a pisząc ściślej, konieczność zapobieżenia mu przez Unię Europejską       

i państwa członkowskie, w sposób immamentny łączy się z problematyką usługi pu-

blicznej, o której traktuje pkt 5.   

 

 

4 Prywatyzacja pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych.   

 

4.1 Neutralność Traktatu w stosunku do reżimów własności w państwach członkow-

skich Unii Europejskiej.  

 

Prowadzone do tej pory rozważania wymagają uzupełnienia o problematykę prywaty-

zacji pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych i możliwego wpływu tego 

procesu na funkcjonowanie rynków kolejowych niższego i wyższego szczebla.          

                                                 
47

 Referuję za T. Beckers, C. Hirschhausen, F. Haunerland, M. Walter: Long-Distance Passenger Rail Services 

in Europe: Market Access Models and Implications for Germany…, str. 11.  
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W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż w celu urzeczywistnienia w sektorze ko-

lei wewnętrznego rynku funkcjonującego w oparciu o mechanizm efektywnej konku-

rencji Unia Europejska nie może zobowiązać państw członkowskich do prywatyzacji 

stanowiących ich własność przedsiębiorstw kolejowych. Stałoby to bowiem               

w sprzeczności z zasadą neutralności Traktatu w stosunku do reżimów własności       

w państwach członkowskich (art. 345 TfUE, dawny art. 295 TWE)
48

. Decyzja o ewen-

tualnej prywatyzacji przedsiębiorstw kolejowych leży zatem zasadniczo w gestii 

państw członkowskich.  

 

4.2 Prywatyzacja brytyjskich kolei państwowych British Rail 

  

4.2.1 Ilustratywnym przykładem omawianego procesu jest prywatyzacja brytyjskich kolei 

państwowych British Rail
49

. W wyniku przeprowadzonej w latach 90-tych XX wieku 

(w roku 1993 przyjęta została ustawa o kolejach, tzw. Railways Act) pionowej i po-

ziomej dekoncentracji i prywatyzacji British Rail utworzono ponad sto przedsię-

biorstw kolejowych, w tym: Railtrack – przedsiębiorstwo zarządzające infrastrukturą; 

Infrastructure Maintenance Companies (IMCs) – przedsiębiorstwa utrzymania infra-

struktury; Track Renewal Companies (TRCs) – przedsiębiorstwa modernizacji infra-

struktury; Freight Operating Companies (FOCs) – przedsiębiorstwa świadczące kole-

jowe przewozy rzeczy; Train Operating Companies (TOCs) – przedsiębiorstwa świad-

czące kolejowe przewozy osób; Rolling Stock Companies (ROSCOs) – przedsiębior-

stwa udostępniające tabor; Heavy Maintenance Suppliers (HMS) – przedsiębiorstwa 

utrzymania taboru. 

 

4.2.2 W wyniku prowadzonych analiz i debat nad sposobem prywatyzacji kolei państwo-

wych odrzucono dwie rozważane alternatywne koncepcje jej przeprowadzenia, a mia-

nowicie
50

: 

(a) Koncepcję sprzedaży pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa kolejowego w cało-

ści. Została ona poddana krytyce jako skutkująca wyłącznie przeniesieniem monopolu 

                                                 
48

 Jakkolwiek nie można wykluczyć sytuacji, gdy prywatyzacja przedsiębiorstwa publicznego lub jego części 

będzie skutkiem zastosowania tzw. środków strukturalnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez to przed-

siębiorstwo efektywnej konkurencji na wewnętrznym rynku. Zob. szerzej Piotr Kucharski: Prywatyzacja sektora 

publicznego a wspólnotowe prawo konkurencji, Europejski Przegląd Sądowy, nr 11/2007, str. 8-10. 
49

 Na temat prywatyzacji British Rail zob. szerzej C. Bolt: Railway privatization and regulation in Great Britain, 

CESifo DICE report. Journal for Institutional Comparisons, nr 4/2005, str. 16-20; C. Schnöbel: Vertikale Desin-

tegration des britischen Eisenbahnsektors. Erfolg oder Misserfolg?, Internationales Verkehrswesen, nr 4/2005, 

str. 136-142, Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej, nr 7-8/2005, poz. 107. 
50

 C. Bolt, tamże, str. 17.  
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z publicznego do prywatnego sektora, przy braku wprowadzenia realnej konkurencji. 

Warto zauważyć, że ów model prywatyzacji próbowano z niepowodzeniem zastoso-

wać w odniesieniu do British Gas; spowodował on wieloletnie spory z organami an-

tymonopolowymi, ostatecznie zakończone wprowadzeniem na rynku krajowym kon-

kurencji oraz podziałem sprywatyzowanego przedsiębiorstwa; 

(b) Koncepcję podziału British Rail na kilka pionowo zintegrowanych regionalnych 

przedsiębiorstw kolejowych i ich sprzedaży w całości (w ten sposób został sprywaty-

zowany sektor wodociągowy w Anglii i Walii, jak również koleje japońskie); również 

ten model prywatyzacji został poddany krytyce z uwagi na kreowanie regionalnych 

monopoli przy braku wprowadzenia realnej konkurencji.  

 

4.3 Potencjalny wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie rynku infrastruktury kole-

jowej na przykładzie kolei brytyjskich.  

 

4.3.1 Własność i zarządzanie brytyjską infrastrukturą kolejową powierzone zostały sprywa-

tyzowanemu w 1996 r. poprzez rynek giełdowy przedsiębiorstwu Railtrack. Przedsię-

biorstwo to, w przeciwieństwie do British Rail, które nigdy nie były dochodowe          

i otrzymywały od państwa subsydia, miało czerpać zyski z udostępniania tras pocią-

gów oraz sprzedaży lub wynajmu powierzchni komercyjnej na stacjach. Początkowa 

faza działalności przyniosła Railtrack rynkowe sukcesy. Z czasem ujawniły się jednak 

poważne problemy, powodujące utratę przez Railtrack zaufania inwestorów i władz 

państwowych oraz ciężkie straty finansowe. Mowa tu przede wszystkim o:   

(a) Serii katastrof kolejowych z ofiarami śmiertelnymi (Southall 1997 r., Ladbroke Grove 

1999 r., Hatfield 2000 r.); ich przyczyny tkwiły w niedoinwestowaniu i zaniedbaniach 

w utrzymaniu infrastruktury jeszcze z czasów British Rail, których przedsiębiorstwo 

Railtrack nie zdołało przezwyciężyć;    

(b) Konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych na utrzymanie               

i modernizację infrastruktury;  

(c) Wprowadzeniu, w związku ze złym stanem infrastruktury, ponad 1200 ograniczeń 

prędkości, które przełożyły się na pogorszenie statystyk punktualności i czasu prze-

jazdu pociągów; 

(d) Niedoszacowanych projektach inwestycyjnych (w tym zwłaszcza flagowym projekcie 

modernizacji West Coast Main Line).   
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4.3.2 Zmuszony do ponoszenia znacznych obciążeń finansowych Railtrack zaczął przynosić 

straty, erozji uległo również pokładane w Railtrack zaufanie inwestorów oraz władz 

państwowych. Wobec odmowy przez te ostatnie przyznania Railtrack dofinansowania, 

brytyjski sekretarz stanu ds. transportu ogłosił, w wykonaniu orzeczenia sądowego, 

jego niewypłacalność i przejęcie w tzw. administrację kolejową (specjalny rodzaj upa-

dłości, zapewniający kontynuowanie zarządzania siecią kolejową). Ostatecznie          

w 2002 r. akcje Railtrack zostały wykupione i utworzony został Network Rail, swoista 

osoba prawna (Company Limited by Guarantee), nie posiadająca kapitału akcyjnego, 

której zyski przeznaczane są w całości na reinwestycje i nie mogą być wypłacane       

w postaci dywidend ani w inny sposób redystrybuowane pomiędzy jej członków. 

Członkami Network Rail mogą zostać prywatne lub publiczne podmioty związane      

z kolejnictwem.  

 

4.3.3 Negatywne doświadczenia brytyjskiego modelu prywatyzacji przedsiębiorstwa zarzą-

dzającego infrastrukturą kolejową wywołały szeroki oddźwięk w postaci wielu debat      

i analiz. Przeważa w nich opinia, iż doświadczenia brytyjskie dowodzą, że infrastruk-

tura kolejowa nie może być eksploatowana na zasadach czysto prywatnej, zorientowa-

nej na zyski gospodarki, a państwo nie może wycofać się z odpowiedzialności finan-

sowej za jej rozwój i utrzymanie, w warunkach jej złego stanu technicznego i niemoż-

ności zamykania deficytowych linii kolejowych
51

. Obecnie główna infrastruktura ko-

lejowa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej pozostaje własno-

ścią państwa.  

 

4.4 Potencjalny wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie rynku kolejowych usług 

transportowych na przykładzie kolei brytyjskich. 

 

4.4.1 Transport towarowy British Rail, łącznie z taborem, przejęło sześć nowych przedsię-

biorstw kolejowych, które zostały sprywatyzowane. Od 1994 r. dostęp do rynku kole-

jowych przewozów towarów został otwarty na konkurencję na torach (on-track com-

petition). Reforma kolejowych przewozów towarów w oparciu o model konkurencji 

na torach połączona z pionową dekoncentracją British Rail oceniana jest w sposób po-

zytywny. Wskazuje się, iż poniesione wydatki restrukturyzacyjne zamortyzowały się 

                                                 
51

 Tak m.in. C. Schnöbel: Vertikale Desintegration des britischen Eisenbahnsektors. Erfolg oder Misserfolg...  
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już po kilku latach, znaczącemu wzrostowi uległ wolumen wykonanych przewozów, 

zwiększyła się wydajność
52

.  

 

4.4.2 Rynek kolejowych przewozów osób podzielono na dwadzieścia pięć segmentów kon-

cesyjnych i otwarto na konkurencję zasadniczo według modelu off-track competition. 

Wyłanianie, w drodze otwartej procedury przetargowej, operatorów świadczących ko-

lejowe przewozy osób, nadzór nad nimi, regulację opłat i taryf przewozowych oraz 

przyznawanie rekompensat powierzono powołanym w tym celu organom regulacyj-

nym. Organy regulacyjne określają w tzw. Passenger Service Requirements wymaga-

nia co do świadczonych przez operatorów usług. W celu zapewnienia, że zostaną one 

spełnione do umów koncesyjnych wprowadza się system premii i kar umownych. Po-

nadto, przedsiębiorstwa świadczące kolejowe przewozy osób zostały zobowiązane do 

wstąpienia do Association of Train Operating Companies - zrzeszenia operatorów za-

pewniającego wspólną informację pasażerską oraz sprzedaż biletów. Ocenia się, iż, 

pomimo pewnych niedociągnięć, osiągnięty został zasadniczy cel reformy rynku kole-

jowych przewozów osób, tj. zmniejszenie subwencji dla wykonujących te przewozy 

przedsiębiorstw, zwiększenie wydajności oraz co najmniej umiarkowana poprawa ja-

kości świadczonych usług
53

. Zarazem wskazuje się jednak, iż większe efekty mogłoby 

przynieść wprowadzenie na tym rynku modelu konkurencji na torach (on-track com-

petition)
54

.  

 

 

5 Usługa publiczna w sektorze kolei.  

 

5.1 Charakterystyczną cechą kolei jako sektora sieciowego jest świadczenie na rynku niż-

szego szczebla tzw. usług w ogólnym interesie gospodarczym. To pojęcie prawa unij-

nego nie zostało zdefiniowane w Traktacie ani w prawodawstwie wtórnym. Kategoria 

ta odnosi się do pewnych szczególnych zadań powierzanych przedsiębiorstwom, które 

mają charakter rynkowy (gospodarczy), ale których wykonywanie urzeczywistnia in-

teres ogólny, rozumiany jako realizacja dobra wspólnego
55

. Jak wskazano w pkt. 3.6.8 

                                                 
52

 Tamże. Zob. też A.S. Fowkes, C.A. Nash: Rail Privatisation in Britain – Lessons for the Rail Freight Industry, 

ECMT Round Table 125, European Integration of Rail Freight Transport, 2004.      
53

Tak m.in. C. Schnöbel: Vertikale Desintegration des britischen Eisenbahnsektors. Erfolg oder Misserfolg... 
54

 Tamże.  
55

 Por. S. Dudzik: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej    

[w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, TNOiK „Dom Organizato-

ra”, Toruń 2002, str. 290-299; V. Emmerich: Monopole i przedsiębiorstwa publiczne [w:] Prawo gospodarcze 
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promowany przez Unię Europejską model konkurencji na torach (on-track competi-

tion) może skłaniać przewoźników kolejowych do rezygnacji ze świadczenia niektó-

rych kolejowych usług transportowych, w szczególności przewozów w obszarach 

wiejskich i odległych, które oceniane są jako niezyskowne. Na Unii Europejskiej oraz 

państwach członkowskich spoczywa jednak powinność zapewnienia, by usługi           

w ogólnym interesie gospodarczym funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach 

umożliwiających wypełnianie związanych z nimi zadań (ich misji)
56

.  

 

5.2 Powinność zabezpieczenia właściwego funkcjonowania usług w ogólnym interesie 

gospodarczym implikuje w pierwszej kolejności obowiązek wyznaczenia przez pań-

stwa członkowskie ich katalogu. Państwa członkowskie dysponują w tym przedmiocie 

szerokim zakresem uznania; możliwość ingerencji Komisji Europejskiej oraz sądów 

unijnych w sprawach dotyczących zakwalifikowania danej działalności, jako usługi 

świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, ograniczona jest do przypadków 

oczywistego błędu
57

. W sposób tradycyjny państwa członkowskie
58

 zabezpieczały 

funkcjonowanie usług w ogólnym interesie gospodarczym przy pomocy przedsię-

biorstw publicznych, poprzez odpowiednie korzystanie z prerogatyw właściciel-

skich
59

. Jak pokazuje praktyka, ten rodzaj wpływania państwa na gospodarkę, określa-

                                                                                                                                                         
Unii Europejskiej, red. M. Dauses, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 1999, str. 925-936; M. Mielecka: 

Sytuacja przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w świetle wspólnotowego 

prawa konkurencji [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Kraków 2000, str. 440-443; M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji 

państwa wobec gospodarki…, str. 136-138. Por. też zał. I komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - białej księgi z 12.05.2004 dot. usług 

użyteczności publicznej, COM(2004) 374 wersja ostateczna.  
56

 Zob. art. 14 TfUE (dawny art. 16 TWE), który stanowi, iż: „Bez uszczerbku dla art. 4 Traktatu o Unii Euro-

pejskiej i artykułów 93, 106 i 107 niniejszego Traktatu oraz zważywszy na miejsce, jakie usługi świadczone      

w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, jak również ich znaczenie we 

wspieraniu jej spójności społecznej i terytorialnej, Unia i Państwa Członkowskie, każde w granicach swych 

kompetencji i w granicach stosowania Traktatów, zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad   

i na warunkach, w szczególności gospodarczych i finansowych, które pozwolą im wypełniać ich zadania. Parla-

ment Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustana-

wiają te zasady i określają te warunki, bez uszczerbku dla kompetencji, które Państwa Członkowskie mają,        

w poszanowaniu Traktatów, do świadczenia, zlecania i finansowania takich usług”. Zob. też pkt 2.2 i 2.3 cyto-

wanej już białej księgi z 12.05.2004 dot. usług użyteczności publicznej.  
57

 S. Dudzik: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej…, str. 

309-310; tenże: Wspólnotowa regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym 

interesie gospodarczym [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-

ekonomiczne), red. C. Banasiński, UOKiK, Warszawa 2005, str. 203-204. Zob. też pkt 22 i 55 komunikatu Ko-

misji z 19.01.2001 dot. usług użyteczności publicznej w Europie, Dz. Urz. WE 2001, C 17, str. 4. 
58

 Przez państwo rozumiane są odpowiedniego szczebla władze krajowe, regionalne oraz lokalne, zgodnie           

z zasadą subsydiarności. Por. pkt 3.1 cytowanej już białej księgi z 12.05.2004 dot. usług użyteczności publicz-

nej. 
59

 Zob. T. Skoczny: Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa [w:] Ochrona konkurencji       

i niezależna regulacja sektorowa, Problemy zarządzania, nr 3/2004, str. 8; tenże: Wspólnotowe prawo regulacji 

in statu nascendi [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, TNOiK 

„Dom Organizatora”, Toruń 2002, str. 232.  
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ny mianem „regulacji własnościowej”, obarczony jest jednak znaczącymi wadami; ge-

neruje wysokie koszty utrzymania przedsiębiorstw, a nadto pozostaje w nieuchronnej 

kolizji z modelem otwartego na konkurencję rynku, opartego na niedyskryminacyjnym 

dostępie jego uczestników do urządzeń kluczowych
60

. Jego alternatywę stanowi meto-

da „regulacji władczej”
61

. Ma ona m.in. tę zaletę, iż może być stosowana również      

w odniesieniu do przedsiębiorstw o prywatnej strukturze własnościowej. Polega na 

powierzaniu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym wybranym przed-

siębiorstwom, na ustalanych i nadzorowanych przez państwo warunkach, w zamian za 

odpowiednią rekompensatę
62

. Samo zjawisko odstępowania od wykonywania zadań 

przez podmioty administracji publicznej działające w formach prawa publicznego 

określa się w literaturze mianem prywatyzacji zadań publicznych
63

. W opisywanym 

przypadku przybiera ona postać tzw. prywatyzacji częściowej, polegającej na oddzie-

leniu odpowiedzialności za realizację zadań od ich bezpośredniego wykonywania
64

.  

 

 

6 Regulacja administracyjno – prawna sektora kolei. 

 

6.1 Opisana transformacja sektora kolei stała się źródłem nowych wyzwań, a także zagro-

żeń. Należy wśród nich, tytułem podsumowania dotychczasowych rozważań, wymie-

nić:  

(a) potencjalne utrudnianie rozwoju efektywnej konkurencji na rynku świadczenia kole-

jowych usług transportowych przez wciąż dysponujących dużą siłą rynkową dawnych 

(tzw. „zasiedziałych”) monopolistów;  

                                                 
60

 Zob. tamże. 
61

 Zob. T. Skoczny: Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce [w:] Ius Publicum 

Europeum, red. H. Bauer, P. Huber, Z. Niewiadomski, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 

2003, str. 116-117. 
62

 Zob. M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 

132. Zasady przyznawania rekompensat z tytułu obowiązku świadczenia usług w ogólnym interesie gospodar-

czym w sektorze transportu lądowego zostały uregulowane w art. 93 TfUE (dawny art. 73 TWE) oraz prawo-

dawstwie wtórnym. Warto w tym miejscu odnotować, że art. 93 TfUE (dawny art. 73 TWE ) jest przepisem 

szczególnym w stosunku do art. 106 TfUE (dawny art. 86 ust. 2 TWE). Na ten temat zob. szerzej orz. ETS         

z 24.07.2003 w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsge-

sellschaft Altmark GmbH, ECR 2003, str. I-7747.  
63

 S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1994, str. 

25-27. Na temat prywatyzacji zadań publicznych zob. też K. Bandarzewski: Prywatyzacja zadań publicznych 

[w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania 

Administracyjnego. Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer Polska, 2007, str. 

331 i n.; L. Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka: Stosunki prawne w procesie prywatyzacji zadań publicz-

nych [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania 

Administracyjnego. Zakopane 24-27 września 2006 r.…, str. 347 i n.  
64

 J. Zimmermann: Prawo administracyjne, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, wyd. II, 2006, str. 123. 



 

 

30 

(b) niebezpieczeństwo zaprzestania świadczenia niektórych usług publicznych albo ogra-

niczenia ich zakresu, tudzież ich dostarczania na odbiegających od potrzeb odbiorców 

warunkach cenowych lub jakościowych
65

;  

(c) konieczność utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego 

po otwarciu sektora kolei na konkurencję i związanym z nim rozdzieleniem funkcji 

pełnionych do tej pory przez pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa
66

.  

 

6.2 Stawienie czoła ww. problemom, charakterystycznym również dla pozostałych sekto-

rów sieciowych w dobie ich transformacji, wymagało wypracowania przez Unię Eu-

ropejską i państwa członkowskie nowych ram prowadzenia w nich działalności go-

spodarczej, gwarantujących rozwój i skuteczne funkcjonowanie mechanizmu konku-

rencji, dostępność, przystępność cenową i odpowiednią jakość podstawowych usług 

użyteczności publicznej
67

 oraz wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonej działal-

ności gospodarczej. W rezultacie, sektory sieciowe zostały poddane oddziaływaniu ze 

strony państwa, określanemu mianem ich regulacji. Regulacja sektorów infrastruktu-

ralnych to, podzielając stanowisko M. Szydły
68

, jedna z funkcji państwa wobec go-

spodarki. Jej istotą jest podejmowanie przez państwo w stosunku do tych sektorów 

działań polegających na stanowieniu i władczym stosowaniu norm administracyjno-

prawnych, zmierzającym do urzeczywistnienia ściśle sprecyzowanych celów, takich 

jak stworzenie i promowanie konkurencji, rozwój wewnętrznego rynku, zapewnienie 

wszystkim zainteresowanym usług użyteczności publicznej oraz ochrona dóbr policyj-

nych
69

.  

 

 

7 Oddziaływanie na procesy gospodarcze zachodzące w sektorze kolei za pomocą 

instrumentów ogólnego prawa antymonopolowego. 

 

Mając na uwadze dalsze zagadnienia poruszane w niniejszej pracy, trzeba jednak za-

wczasu zaznaczyć, iż Unia Europejska i państwa członkowskie oddziaływają na pro-

                                                 
65

 Zob. T. Skoczny: Wspólnotowe prawo regulacji in statu nascendi…, str. 233-234; M. Szydło: Regulacja sek-

torów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…,  str. 85. 
66

 Por. pkt 4 preambuły dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa 

kolei (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 44). 
67

 M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 85    

i 244-252; por. też S. Piątek: Regulacja na rzecz konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym [w:] Ochrona kon-

kurencji i niezależna regulacja sektorowa, Problemy zarządzania, nr 3/2004, str. 155-157. 
68

 M. Szydło, tamże, str. 49-52 i 88.  
69

 Tamże.  
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cesy gospodarcze zachodzące w sektorze kolei również za pomocą instrumentów 

ogólnego prawa antymonopolowego. Pomiędzy ogólnym (klasycznym) prawem anty-

monopolowym, a prokonkurencyjną regulacją sektorową zachodzi szereg różnic funk-

cjonalnych, trafnie uchwyconych przez T. Skocznego
70

. Identyfikując je, autor ten 

wskazuje wprzód na podmiotowo generalny charakter norm ogólnego prawa antymo-

nopolowego. Znajdują one mianowicie zastosowanie do przeciwdziałania praktykom    

i koncentracjom antykonkurencyjnym w całej gospodarce, a przynajmniej w zdecy-

dowanej większości jej sektorów. Normy te mają równocześnie charakter przedmio-

towo generalny. Oznacza to, że są sformułowane w sposób bardzo ogólny, często za 

pomocą pojęć niedookreślonych. Interwencja publiczna w gospodarkę na gruncie kla-

sycznego prawa antymonopolowego ma charakter interwencji „ex post”. Jej istotą jest 

zatem rozstrzygnięcie, czy podjęte albo zamierzone zachowanie nie narusza reguł 

konkurencji. Jest to zarazem interwencja o charakterze represyjnym (koncentrująca się 

na sankcjonowaniu naruszeń) oraz jednostkowym (skierowana na usuwanie konkret-

nych naruszeń ze strony konkretnych przedsiębiorstw lub zapobieganie im). W prze-

ciwieństwie do tego, jak zauważa T. Skoczny, prokonkurencyjna regulacja sektorowa 

jest z założenia podmiotowo ograniczona do jednego sektora lub pewnej jego części. 

Normy regulacyjne oraz wydawane na ich podstawie akty stosowania prawa są o wiele 

bardziej szczegółowe. Uwzględniają specyficzne uwarunkowania techniczno - eko-

nomiczne występujące w poddanym regulacji sektorze lub jego części. Interwencję 

publiczną w gospodarkę na gruncie regulacji na rzecz konkurencji można określić 

mianem interwencji „ex ante”. Koncentruje się ona przede wszystkim na wywołaniu 

pożądanego skutku w przyszłości. Jest nim w przypadku prokonkurencyjnej regulacji 

sektorowej stworzenie i utrzymanie mechanizmu konkurencji
71

. Wyznacza ona zatem 

reguły postępowania przedsiębiorstw na przyszłość. Interwencję tę charakteryzuje 

również preskryptywność (jej istotą jest kreowanie pożądanych stanów i zachowań) 

oraz ciągłość (służy tworzeniu stałych i pewnych warunków, na jakich działać będą 

poddane regulacji przedsiębiorstwa w dłuższym horyzoncie czasu). W niniejszym 

opracowaniu uwzględnione zostaną publicznoprawne ograniczenia swobody umów    

o dostęp do sieci kolejowych wynikające zarówno z norm prokonkurencyjnej regulacji 

sektorowej, jak i ogólnego prawa antymonopolowego. 

                                                 
70

 Zagadnienie różnic funkcjonalnych pomiędzy ogólnym prawem antymonopolowym a prokonkurencyjną regu-

lacją sektorową referuję za: T. Skoczny: Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa…, str. 

14 i 16-18; tenże: Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce…, str. 117; tenże: 

Wspólnotowe prawo regulacji in statu nascendi…, str. 239. 
71

 Na taki cel prokonkurencyjnej regulacji sektorowej wskazuje M. Szydło: Regulacja sektorów infrastruktural-

nych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 92. 
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Rozdział II 

Umowy o dostęp do sieci kolejowych 

 

 

 

1 Typy umów o dostęp do sieci kolejowych. 

 

1.1 Wśród umów o dostęp do sieci kolejowych wyróżniam następujące ich typy: 

(a) Umowa o korzystanie z przydzielonych tras pociągów; 

(b) Umowa ramowa w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych; 

(c) Umowa o trakcję. 

 

1.2 Wymienione powyżej typy umów łączy tożsamy cel gospodarczy sensu largo. Jest nim 

mianowicie uzyskanie przez przewoźnika kolejowego świadczeń umożliwiających 

wykonywanie na rynku niższego szczebla kolejowych usług transportowych. Są to:     

w przypadku umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów - uzyskanie dostę-

pu do infrastruktury kolejowej oraz pozyskanie usług świadczonych przez jej zarządcę 

niezbędnych z technicznego punktu widzenia do prowadzenie po tej infrastrukturze 

przewozów kolejowych; w przypadku umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolno-

ści przepustowej linii kolejowych – zobowiązanie się zarządcy infrastruktury i prze-

woźnika kolejowego do zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów w przyszłości w odniesieniu do określonej w tej umowie zdolności przepustowej 

linii kolejowych; w przypadku umowy o trakcję – pozyskanie przez przewoźnika kole-

jowego usługi polegającej na zapewnieniu w celu wykonania przewozu kolejowego 

lokomotywy, maszynisty oraz tzw. wsparcia (tj. utrzymywanych w gotowości i udo-

stępnianych w razie potrzeby lokomotywy zastępczej i zmiennika maszynisty). Da się 

zauważyć, że ww. umowy stanowią zatem jednocześnie instrumenty prawne umożli-

wiające wykonywanie przez przewoźników kolejowych praw dostępu do infrastruktu-

ry kolejowej.  

 

1.3 Do cech wyróżniających umowę o korzystanie z przydzielonych tras pociągów za-

liczam: 

(a) Właściwości podmiotów, które mogą być jej stronami. W charakterze stron tej umowy 

mogą mianowicie występować na gruncie polskiego ustawodawstwa wyłącznie za-
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rządca infrastruktury kolejowej (jako jedna ze stron) oraz przewoźnik kolejowy (jako 

strona druga). 

(b) Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii). W umowie tej do świadczenia 

zobowiązane są obydwie strony, a pomiędzy świadczeniami stron zachodzi relacja 

wzajemności. Świadczenie zarządcy infrastruktury kolejowej obejmuje, po pierwsze, 

przyznanie przewoźnikowi kolejowemu prawa użytkowania określonej infrastruktury 

kolejowej, po drugie, działania warunkujące z technicznego punktu widzenia możli-

wość wykonywania tego prawa, a mianowicie: umożliwienie korzystania z rozjazdów 

i węzłów kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu pociągu po przyznanej tra-

sie, zapewnienie sterowania ruchem pociągów, w tym sygnalizacji, kontroli, odpra-

wiania i łączności oraz dostarczania informacji o ruchu pociągów, udostępnienie in-

formacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których została 

przyznana zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej oraz udostępnienie urządzeń 

sieci trakcyjnej, jeżeli są one dostępne. Świadczenie przewoźnika kolejowego polega 

na zapłacie.  

(c) Szczególny reżim prawny umowy, obejmujący normy prawne o charakterze iuris co-

gentis, na który składają się w szczególności: ograniczenia swobody decydowania      

o zawarciu albo niezawarciu umowy wynikające z nałożonego na zarządcę infrastruk-

tury przymusu kontraktowania, ograniczenia swobody wyboru kontrahenta wynikają-

ce ze szczególnego trybu zawierania umowy, ograniczenia kompetencji do swobodne-

go kształtowania treści umowy, w tym wynagrodzenia umownego i terminu jej obo-

wiązywania.   

 

1.4 Do cech wyróżniających umowę ramową w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych zaliczam: 

(a) Właściwości podmiotów, które mogą występować w charakterze jej stron. Podmiota-

mi tej umowy mogą być na gruncie polskiego ustawodawstwa wyłącznie zarządca in-

frastruktury kolejowej (jako jedna ze stron) oraz przewoźnik kolejowy (jako strona 

druga).  

(b) Elementy przedmiotowo istotne, tj. świadczenie, obejmujące obowiązek zarządcy in-

frastruktury i przewoźnika kolejowego zawierania umów o korzystanie z przydzielo-

nych tras pociągów, mający charakter zobowiązania starannego działania, jak również 

przedmiot tego świadczenia, tj. określoną w umowie zdolność przepustową linii kole-

jowych, przewidzianą do rezerwacji przez zarządcę infrastruktury na rzecz przewoź-
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nika kolejowego w kolejnych rozkładach jazdy pociągów w okresie obowiązywania 

umowy. 

(c) Szczególny reżim prawny, modyfikujący ogólny reżim prawny umów, na który skła-

dają się w szczególności: ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo nieza-

warciu umowy wynikające z obowiązku jej zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego oraz ograniczenia swobody kształtowania treści umowy, 

obejmujące termin jej obowiązywania, jak również zakaz szczegółowego określania 

przez strony tras pociągów, które mają zostać przyznane przewoźnikowi kolejowemu 

w okresie obowiązywania umowy.  

 

1.5 Do cech wyróżniających umowę o trakcję zaliczam: 

(a) Uwarunkowania podmiotowe, polegające na tym, iż w charakterze jej stron występują 

wyłącznie przewoźnicy kolejowi. 

(b) Świadczenia, obejmujące obowiązek przewoźnika kolejowego do zapewnienia kontra-

hentowi lokomotywy i maszynisty oraz tzw. wsparcia (rezerwy), polegającego na kon-

serwacji i remontach lokomotywy oraz utrzymywaniu w gotowości i udostępnianiu    

w razie potrzeby lokomotywy zastępczej i zmiennika maszynisty, oraz wzajemny 

obowiązek drugiego z przewoźników kolejowych do zapłaty. 

(c) Typ relacji pomiędzy elementami jej treści, polegający na tym, że interes wierzyciela 

zaspokaja kumulatywne zapewnienie przez dłużnika zarówno lokomotywy, maszyni-

sty, jak i wsparcia. 

 

 

2 Założenia teoretyczno prawne.  

 

2.1 Na potrzeby zakwalifikowania umów o dostęp do sieci kolejowych do określonych 

typów umów nazwanych lub nienazwanych przyjmuję, za Z. Radwańskim, iż pojęcie 

umów nazwanych ogranicza się do umów, które zostały wyróżnione na podstawie 

obowiązujących norm prawnych (kryterium wstępne), a ich reżim prawny poddany 

jest szczegółowej reglamentacji
72

. Precyzując drugie z wymienionych kryteriów,       

Z. Radwański odwołuje się do funkcji, jaką pełnią normy prawne wyznaczające umo-

wy nazwane. Wskazuje, iż ustawodawca, kierując się określonymi potrzebami obrotu 

gospodarczego, konstruuje pewne wzorce, w których takie elementy stosunków zobo-

wiązaniowych, jak podmioty, treść świadczenia, w tym jego przedmiot, relacje świad-

                                                 
72

 Z. Radwański: Teoria umów…, str. 209-211. 
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czeń do siebie, przybierają swoistą postać
73

. Wyznaczają one określony rodzaj umowy 

spełniający pewną typową funkcję społeczną
74

. Ze względu na tę ostatnią ustalony jest 

szczególny reżim prawny umowy, obejmujący normy prawne o charakterze iuris co-

gentis lub iuris dispositivi, który modyfikuje lub uzupełnia ogólny reżim prawny 

umów, w czym wyraża się jego szczegółowość
75

. Zgadzam się z cytowanym autorem, 

iż ustawodawca jest kompetentny określać w przepisach prawnych konstruujących da-

ny typ czynności prawnej jego cechy konstytutywne i nakazywać stosowanie do tych 

czynności określonych konsekwencji prawnych
76

. Elementy przedmiotowo istotne 

(tzw. essentialia negotii) danego typu czynności prawnej (a pisząc ściślej danego typu 

stosunku zobowiązaniowego) odnoszą się do tego, czy jedna czy obie strony zobowią-

zane są do świadczenia, jakiego rodzaju są powinne zachowania dłużników, czy za-

chodzi pomiędzy nimi związek
77

. Składniki przedmiotowo istotne, niekiedy wraz        

z normami prawnymi odnoszącymi się do właściwości podmiotów
78

, pozwalają na za-

kwalifikowanie konkretnej czynności prawnej do określonego typu ustawowego.       

W procesie kwalifikacji umowy do danego typu umowy nazwanej należy zatem         

w pierwszej kolejności dokonać selekcji jej cech i w oparciu o wyróżnione cechy ko-

nieczne i wystarczające konstruować pojęcie klasyfikacyjne
79

. Dopiero, gdy cechy 

konstytutywne uregulowanych w ustawie typowych stosunków zobowiązaniowych są 

trudne do jednoznacznego określenia, należy w miejsce klasyfikacyjnej metody kwali-

fikacji posłużyć się metodą typologiczną
80

. Posłużenie się ostatnią z wymienionych 

metod wymaga uwzględnienia całokształtu wyróżnionych cech danej umowy, wzięcia 

pod uwagę ich intensywności (duży stopień intensywności jednych cech kompensuje 

brak innych) oraz relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi cechami (równości, 

                                                 
73

 Tamże. 
74

 Tamże. 
75

 Tamże.  
76

 Tamże, str. 218. 
77

 Por. P. Machnikowski: Treść umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogól-

na…, str. 459.  
78

 Norm prawnych odnoszących się do właściwości podmiotów nie kwalifikuję do kategorii essentialia negotii, 

gdyż zastane w doktrynie rozumienie tego pojęcia odnosi je wyłącznie do elementów treści czynności prawnej. 

Tak, Z. Radwański: Treść czynności prawnej [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo Cywilne – część 

ogólna, red. Z. Radwański, wyd. 2, C.H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2008, str. 250.  
79

 Z. Radwański: Teoria umów…, str. 217-219. 
80

 P. Machnikowski: Treść umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom  5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, 

str. 511; Z. Radwański: Teoria umów…, str. 220 i 222. Zob. też wyrok SN z 18.06.1998, sygn. akt: I PKN 

191/98, którego teza brzmi: „Przepisy ustawodawstwa pracy nie wskazują elementów przedmiotowo istotnych 

umowy o pracę, a legalna definicja stosunku pracy określa jedynie podstawowe jego cechy pojęciowe. W tej 

sytuacji kwalifikacji prawnej umowy o świadczenie usług można dokonywać jedynie metodą typologiczną, tj. 

przez rozpoznanie i wskazanie jej cech przeważających (dominujących). Tak od dziesięcioleci czyni się w nauce 

i orzecznictwie”.  
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wyprzedzania)
81

. O zaliczeniu danej umowy do typu umowy nazwanej lub nienazwa-

nej decyduje, według metody typologicznej, stopień natężenia cech przysługujących 

tej umowie, który uzasadnia jej podobieństwo do wyróżnionych wzorców umowy na-

zwanej i nienazwanej
82

.  

 

2.2 Umowy nienazwane mogą podlegać porządkowaniu według metody typologicznej
83

. 

Cechy charakteryzujące dany typ umowy nienazwanej nie są bowiem ścisłe ani nor-

matywnie wiążące, co przemawia za właściwym dla metody typologicznej całościo-

wym ich porównywaniem, z uwzględnieniem funkcji społecznej takich umów
84

.         

W kategorii umów nienazwanych wyróżniam, za B. Gawlikiem, dwa ich rodzaje, przy 

przyjęciu za kryterium uporządkowania wpływu woli stron na strukturę umowy
85

. 

Pierwszy, gdy treść umowy nienazwanej stanowi w całości kombinację uprawnień          

i obowiązków występujących w określonych umowach nazwanych. O oryginalności 

takiej umowy decyduje wówczas ukształtowany przez strony nowy typ relacji pomię-

dzy elementami jej treści. Drugi, gdy treść umowy nienazwanej zawiera nowe upraw-

nienia i obowiązki, nie występujące w żadnym znanym typie umowy.  

 

 

3 Szczegółowa analiza prawna umowy o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów. 

 

3.1 Źródła regulacji prawnej umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów.  

 

Umowa o korzystanie z przydzielonych tras pociągów jest regulowana przepisami 

ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządzenia 

ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury ko-

lejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Wskazane akty prawne implementują do 

krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej          

i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świa-

                                                 
81

 Z. Radwański: Teoria umów…, str. 213. 
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 B. Gawlik: Pojęcie umowy nienazwanej, Studia Cywilistyczne, tom XVIII, 1971, str. 17.  
83

 Z. Radwański: Teoria umów…, str. 247. 
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 Tamże, str. 249-250; Z. Radwański: Treść czynności prawnej [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo 

Cywilne – część ogólna…, str. 249-250. 
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 B. Gawlik: Pojęcie umowy nienazwanej…, str. 22-24. 
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dectw bezpieczeństwa (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Nazwę „umowa o korzysta-

nie z przydzielonych tras pociągów” wprowadza §20 ust. 1 ww. rozporządzenia.  

 

3.2 Właściwości podmiotów, które mogą być stronami umowy o korzystanie z przy-

dzielonych tras pociągów.  

 

3.2.1 Zarządca infrastruktury kolejowej jako strona umowy o korzystanie z przydzie-

lonych tras pociągów.  

 

Do cech konstytutywnych umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów nale-

żą właściwości podmiotów, które mogą być jej stronami. W charakterze stron tej 

umowy mogą na gruncie polskiego ustawodawstwa występować wyłącznie zarządca 

infrastruktury kolejowej (jako jedna z jej stron) oraz przewoźnik kolejowy (jako strona 

druga). Zarządcę infrastruktury kolejowej ustawodawca definiuje jako podmiot wyko-

nujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową (art. 4 pkt 7 

ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Działalność ta 

obejmuje budowę i utrzymanie infrastruktury kolejowej, prowadzenie ruchu pociągów 

na liniach kolejowych, utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniają-

cym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, udostępnianie tras pociągów dla 

przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczenie usług z tym związanych oraz 

zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej (art.    

5 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowy). Ponieważ infrastruktura kolejowa ma charak-

ter urządzenia kluczowego (zob. rozdział I pkt 1.3) żaden inny aniżeli jej zarządca 

podmiot nie może na gruncie polskiego ustawodawstwa świadczyć przewoźnikowi 

kolejowemu usług mieszczących się w ustawowej definicji zarządzania infrastrukturą 

kolejową (tj. prowadzić ruchu pociągów przewoźnika na liniach kolejowych, udostęp-

niać przewoźnikowi tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych ani 

świadczyć innych związanych z tym usług).  

 

3.2.2 Organ alokujący jako strona umowy o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów.  

 

3.2.2.1 Powyższe rozważania wymagają, w celu zapewnienia ich komplementarności, 

uwzględnienia problematyki tzw. organu alokującego jako strony umowy o korzysta-

nie z przydzielonych tras pociągów. Zagadnienie to wiąże się z obowiązkiem imple-
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mentacji do krajowych porządków prawnych art. 4 ust. 2 oraz 14 ust. 2 dyrektywy 

2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Zgodnie z ww. przepisami funkcje 

alokacji (przydzielania) zdolności przepustowej infrastruktury oraz wyznaczania opłat 

za jej użytkowanie nie mogą być bowiem sprawowane przez zarządców infrastruktury 

kolejowej niespełniających określonych w dyrektywie 2001/14/WE wymogów nieza-

leżności od przedsiębiorstw kolejowych. Jeżeli mianowicie zarządca infrastruktury 

jest pod względem formy prawnej, organizacji lub w zakresie podejmowania decyzji 

zależny od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, wówczas ww. funkcje po-

winny zostać powierzone przez państwo członkowskie niezależnemu we wszystkich 

trzech ww. aspektach od któregokolwiek z przedsiębiorstw kolejowych organowi alo-

kującemu. Będzie on wówczas stroną umowy o korzystanie z przydzielonych tras po-

ciągów (odpowiednio umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej 

linii kolejowych)
86

.  

 

3.2.2.2 W powyższym kontekście krytycznej analizy wymaga problem braku transpozycji do 

polskiego ustawodawstwa art. 4 ust. 2 oraz 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. 

L 75 z 15.3.2001, str. 29). Stoję bowiem na stanowisku, że relacje holdingowe pomię-

dzy „PKP Polskie Linie Kolejowe” oraz spółkami przewozowymi z grupy kapitałowej 

„Polskie Koleje Państwowe SA” nie spełniają określonych w ww. dyrektywie wymo-

gów niezależności zarządcy infrastruktury od przedsiębiorstw kolejowych, a zatem 

ustawodawca polski, nie powołując organu alokującego, narusza obowiązek imple-

mentacji tej dyrektywy. Uważam, że obowiązek powołania przez państwo członkow-

skie organu alokującego aktualizuje się m. in. wówczas, gdy zarządca infrastruktury     

i przedsiębiorstwa wykonujące przewozy kolejowe tworzą holding. W piśmiennictwie 

wskazuje się, że istotę holdingu wyznaczają dwa zasadnicze elementy, a mianowicie 

powiązania kapitałowe oraz uprawnienia, jakie przysługują z racji nabytego udziału 

kapitałowego przedsiębiorstwu dominującemu nad zależnym
87

. Elementy te łączy sto-

sunek dominacji jednego przedsiębiorstwa nad drugim, przejawiający się w możliwo-

ści wywierania wpływu na jego politykę i strategię, ściśle powiązany z celem holdin-

gu, jakim jest maksymalizacja zysków poprzez poprawienie względnie ugruntowanie 
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 Na możliwość występowania organu alokującego w charakterze strony umowy ramowej w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych literalnie wskazuje zawarta w art. 2 lit. „f” dyrektywy 2001/14/WE (Dz. 

U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) definicja tej umowy, zgodnie z którą: „Umowa ramowa oznacza prawnie wiążącą 

umowę ogólną na podstawie prawa publicznego lub prywatnego, ustalającą prawa i obowiązki wnioskodawcy     

i zarządcy infrastruktury lub organu alokującego w stosunku do zdolności przepustowej, która ma zostać przy-

dzielona, oraz opłat, które mają zostać pobrane w czasie dłuższym niż jeden okres obowiązywania rozkładu 

jazdy”.  
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pozycji rynkowej przedsiębiorstwa dominującego, przy uwzględnieniu interesów go-

spodarczych przedsiębiorstw zależnych
88

. Ekonomicznym uzasadnieniem holdingu 

jest zatem wspólnota interesów i celów gospodarczych
89

. Odnosząc te uwagi do sekto-

ra kolei należy zauważyć, że przedsiębiorstwa wykonujące przewozy kolejowe są 

wiodącymi odbiorcami usług oferowanych przez zarządcę infrastruktury, zaś zarządca 

infrastruktury odgrywa kluczową rolę w decydowaniu czy i w jakim zakresie poten-

cjalni konkurenci wchodzących w skład holdingu przedsiębiorstw wykonujących 

przewozy kolejowe uzyskają dostęp do infrastruktury kolejowej, a zatem czy będą 

mogli wejść na rynek niższego szczebla. Działania podjęte przez jedno przedsiębior-

stwo tworzące holding mogą zatem wywierać wpływ na wyniki ekonomiczne pozosta-

łych, tym samym oddziałując na dochodowość holdingu jako całości. Przedsiębior-

stwo dominujące ma zatem interes gospodarczy w koordynowaniu zachowań gospo-

darczych wewnątrz holdingu
90

. Uwarunkowania te sprawiają, że wchodzący w skład 

holdingu zarządca infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe nie mogą być uważane 

za formalnoprawnie, organizacyjnie i decyzyjnie ze sobą niepowiązane
91

. Odnosząc 

powyższe rozważania do ustawodawstwa krajowego należy zauważyć, że w wyniku 

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” zostało 

ono przekształcone w spółkę akcyjną, działającą pod firmą „Polskie Koleje Państwo-

we SA”, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Restrukturyzacja PKP 

SA objęła działania zmieniające strukturę przedsiębiorstwa spółki, polegające na 

utworzeniu przez PKP SA spółek przewozowych, a także spółki zarządzającej liniami 

kolejowymi, działającej pod firmą „PKP Polskie Linie Kolejowe SA”
92

. Oznacza to, iż 

nie powołując organu alokującego, ustawodawca polski narusza obowiązek transpozy-

cji do krajowego porządku prawnego art. art. 4 ust. 2 oraz 14 ust. 2 dyrektywy 

2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29).  
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 Zob. art. 1, 2 ust. 1 i 3 pkt 1, 14 oraz 15 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębior-
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3.2.3 Przewoźnik kolejowy jako strona umowy o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów.    

 

Cechą konstytutywną umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów jest moż-

liwość występowania w charakterze kontrahenta zarządcy infrastruktury kolejowej 

wyłącznie przewoźnika kolejowego. Polski ustawodawca nie skorzystał z dopuszczo-

nej na gruncie dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) możliwości 

rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do zawierania umów o korzystanie   

z przydzielonych tras pociągów o inne aniżeli przewoźnicy kolejowi podmioty,          

w szczególności zaangażowane w świadczenie usług publicznych lub mające interes 

gospodarczy w nabywaniu zdolności przepustowej infrastruktury
93

. Zgodnie z defini-

cją legalną, przewoźnikiem kolejowym jest „przedsiębiorca, który na podstawie licen-

cji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną” (art. 4 pkt 9 ustawy      

o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Ograniczenie podmiotowe, 

o którym mowa wynika z faktu, iż działalność gospodarcza polegająca na eksploatacji 

pojazdów kolejowych i wykonywaniu przewozów kolejowych stwarza wysokie ryzy-

ka dla bezpieczeństwa odbiorców kolejowych usług transportowych, jak również osób 

trzecich
94

. Z tego względu ustawodawca limituje krąg podmiotów uprawionych do jej 

wykonywania, dopuszczając do niej wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy spełniają 

podwyższone standardy jej prowadzenia (w szczególności wymogi dobrej reputacji, 

wiarygodności finansowej, kompetencji profesjonalnych, zdolności do naprawienia 

szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej), potwierdzone posiadaniem licencji (zob. 

szerzej rozdział V pkt. 4.2.1.4 i 4.2.2.3)
95

. Obowiązek posiadania licencji pełni zatem 

funkcję ochronną względem odbiorców kolejowych usług transportowych oraz osób 

trzecich. Sprzeciwia się ona powstawaniu stosunków zobowiązaniowych korzystania   

z przydzielonych tras pociągów pomiędzy podmiotami, które nie spełniają owych 

                                                 
93

 Możliwość taką dopuszcza art. 2 lit. „b” w zw. z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75                 

z 15.3.2001, str. 29).  
94

 O czym świadczą m.in. opisane w rozdziale I pkt 4.3.1 katastrofy kolejowe z ofiarami śmiertelnymi w Wiel-

kiej Brytanii.  
95

 Zob. art. 43 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), zgodnie z którym dzia-

łalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu 

usług trakcyjnych podlega licencjonowaniu. Stosownie do tego §3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia ministra infra-

struktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 

274) stanowi, iż uzyskanie przez przewoźnika kolejowego prawa dostępu do infrastruktury kolejowej wymaga 

przedłożenia zarządcy infrastruktury poświadczonej kopii ważnej licencji. Przywołane powyżej przepisy trans-

ponują do krajowego porządku prawnego art. 4 ust. 4 dyrektywy Rady 95/18/WE w sprawie wydawania licencji 

przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 143), stanowiący że „żadne przedsiębiorstwo 

kolejowe nie może świadczyć kolejowych usług przewozowych objętych zakresem niniejszej dyrektywy, o ile 

nie została mu przyznana odpowiednia licencja na usługi, jakie zamierza świadczyć”. 
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szczególnych, podwyższonych standardów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Uważam bowiem, że pełna ochrona ogólnospołecznych wartości (takich jak życie        

i zdrowie pasażerów oraz osób trzecich) nie mogłaby zostać zapewniona, jeżeli zobo-

wiązania powstałe w wyniku zawarcia umów o korzystanie z przydzielonych tras po-

ciągów pomiędzy niespełniającymi tych standardów podmiotami byłyby wykonywa-

ne. Mając to na uwadze, należy uznać, że wyłącznie przewoźnicy kolejowi, tj. przed-

siębiorcy wykonujący przewozy kolejowe lub świadczący usługi trakcyjne na podsta-

wie licencji, mogą skutecznie zawrzeć umowę o korzystanie z przydzielonych tras po-

ciągów (zob. szerzej rozdział IV pkt 4).      

 

3.3 Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) umowy o korzystanie z przy-

dzielonych tras pociągów.  

 

3.3.1 Przepisy ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz roz-

porządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z in-

frastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) pozwalają na zrekonstru-

owanie elementów przedmiotowo istotnych (essentialia negotii) umowy o korzystanie 

z przydzielonych tras pociągów. W procesie ich rekonstrukcji kluczowe znaczenie ma-

ją następujące przepisy: 

(a) Art. 29 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym udostępnianie infrastruktury kolejowej polega 

na przydzielaniu przewoźnikowi kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych 

oraz umożliwieniu mu korzystania z niezbędnej infrastruktury kolejowej;  

(b) Art. 29 ust. 3 i 4 ustawy, zgodnie z którymi przewoźnik kolejowy nabywa prawo do 

korzystania z przydzielonych i wyznaczonych w rozkładzie jazdy pociągów tras po-

ciągów po zawarciu odpowiedniej umowy z zarządcą (ust. 3), a z tytułu udostępnienia 

infrastruktury kolejowej jej zarządca pobiera opłaty (ust. 4);  

(c) Załącznik do ustawy o transporcie kolejowym, obejmujący wykaz usług, które mają 

być świadczone przez zarządcę infrastruktury na rzecz przewoźników kolejowych,     

a w szczególności jego część I ust. 1 ppkt. 2-6, wymieniająca usługi składające się na 

tzw. minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej;   

(d) §20 ust. 1 rozporządzenia, zawierający wykaz elementów treści umowy o korzystanie 

z przydzielonych tras pociągów, a w szczególności jego pkt. 1, 2, 3 i 7.  

 

3.3.2 Analiza wskazanych przepisów prowadzi do następujących wniosków. W umowie       

o korzystanie z przydzielonych tras pociągów do świadczenia zobowiązane są oby-
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dwie strony. Świadczenie zarządcy infrastruktury obejmuje, po pierwsze, przyznanie 

przewoźnikowi kolejowemu prawa użytkowania określonej infrastruktury kolejowej 

(część I pkt 1 ppkt 2 załącznika), po drugie, działania warunkujące z technicznego 

punktu widzenia możliwość wykonywania tego prawa, a mianowicie: umożliwienie 

korzystania z rozjazdów i węzłów kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu 

pociągu po przyznanej trasie, zapewnienie sterowania ruchem pociągów, w tym sy-

gnalizacji, kontroli, odprawiania i łączności oraz dostarczania informacji o ruchu po-

ciągów, udostępnienie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewo-

zów, dla których została przyznana zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej 

oraz udostępnienie urządzeń sieci trakcyjnej, jeżeli są one dostępne (część I pkt 1 

ppkt. 3-6 załącznika).  

 

3.3.3 Wymienione obowiązki zarządcy infrastruktury składają się łącznie na jedno świad-

czenie główne. Przemawia za tym fakt, iż uczynienie zadość interesowi wierzyciela, tj. 

umożliwienie przewoźnikowi kolejowemu prowadzenia przewozów kolejowych lub 

świadczenia usługi trakcyjnej, jest możliwe, z technicznego punktu widzenia, tylko     

w drodze kumulatywnego wywiązania się przez zarządcę infrastruktury z tych obo-

wiązków. Dodatkowy argument za przyjętą powyżej kwalifikacją stanowi art. 33 ust. 

3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), zgodnie         

z którym działania wymienione w części I ust. 1 załącznika do tej ustawy zarządca 

wykonuje w ramach jednej opłaty. Świadczenie przewoźnika kolejowego polega na-

tomiast, jak zostało to zasygnalizowane w poprzednim zdaniu, na zapłacie. Pomiędzy 

świadczeniami stron zachodzi relacja wzajemności. 

 

3.4 Accidentalia negotii umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów. 

 

3.4.1 Przepisy ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz roz-

porządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z in-

frastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) pozwalają również na zre-

konstruowanie accidentalia negotii umowy o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów. Accidentalia negotii to składniki czynności prawnej, które są indyferentne         

w procesie jej kwalifikacji do określonego typu ustawowego
96

. Niemniej jednak, w pi-

śmiennictwie wskazuje się, że specyficzną grupę accidentalia negotii stanowią te spo-
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 Z. Radwański: Treść czynności prawnej [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo Cywilne – część ogól-

na…, str. 251. 
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śród nich, które są uregulowane nie w oderwaniu, jak ma to miejsce co do zasady, ale 

w związku z określonymi typami czynności prawnych
97

. Ich główna funkcja polega na 

tym, iż wskazują one określone miejsce odpowiadającym im postanowieniom czynno-

ści prawnych w strukturze tych czynności
98

. Powinny być one mianowicie traktowane 

jako element umowy jednolitej
99

.  

 

3.4.2 Tego rodzaju accidentalia negotii można wyróżnić w umowie o korzystanie z przy-

dzielonych tras pociągów. Zaliczam do nich mianowicie nie wymienione w pkt. 3.3.2 

świadczenia zarządcy infrastruktury. Mogą one polegać na wykonywaniu przez za-

rządcę infrastruktury na rzecz przewoźnika kolejowego usług nie wchodzących            

w zakres, określonego w części I ust. 1 załącznika do ustawy o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), tzw. minimalnego dostępu do infrastruktury kolejo-

wej. Usługi te ustawodawca grupuje w następujących kategoriach: 

(a) Dostęp na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także za-

pewnienie tej obsługi, na które składa się korzystanie z: urządzeń zaopatrzenia w pa-

liwo, stacji pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń, terminali towarowych, sta-

cji rozrządowych, torów i urządzeń do formowania składów pociągów, torów posto-

jowych, obrządzania i innych udogodnień technicznych; 

(b) Usługi dodatkowe, które mogą obejmować m.in. korzystanie z prądu trakcyjnego, 

podgrzewanie składów pociągów pasażerskich, dostawę paliwa, prace manewrowe         

i pozostałe usługi świadczone w celu obsługi urządzeń, sprawowanie kontroli nad 

transportem ładunków niebezpiecznych lub udzielanie pomocy w prowadzeniu pocią-

gów nadzwyczajnych; 

(c) Usługi pomocnicze, mogące obejmować w szczególności: dostęp do sieci telekomuni-

kacyjnej, dostarczanie uzupełniających informacji, kontrolę techniczną taboru.  

 

3.4.3 Kwalifikacja wymienionych świadczeń jako równorzędnych świadczeń głównych albo 

jako świadczeń ubocznych powinna następować przy uwzględnieniu celu zachowania 

się dłużnika i funkcji, jaką zachowanie się dłużnika spełnia ze względu na cel stosun-

ku zobowiązaniowego
100

. Z wymienionymi obowiązkami zarządcy infrastruktury sko-

relowany jest wzajemny obowiązek przewoźnika kolejowego do zapłaty.  
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 Tamże.  
98

 Tamże, str. 252. 
99

 Tamże.  
100

 T. Dybowski, A. Pyrzyńska: Świadczenie [w:] System prawa prywatnego. Tom  5. Prawo zobowiązań – część 

ogólna…, str. 186.  
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3.5 Zakres przedmiotowy zagadnień wymagających uregulowania w umowie o ko-

rzystanie z przydzielonych tras pociągów.  

 

3.5.1 Uprzedzając przyszłe rozważania dotyczące ograniczeń kompetencji stron do kształ-

towania treści umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, należy zawczasu 

zauważyć, iż ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) zawie-

ra w art. 35 pkt 5 upoważnienie dla ministra właściwego ds. transportu do określenia 

w drodze rozporządzenia zakresu przedmiotowego zagadnień, które w szczególności 

wymagają uregulowania w omawianej umowie. Stosownie do tego przepis §20 ust. 1 

rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania      

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) zawiera katalog elemen-

tów, które należy w szczególności określić w umowie o korzystanie z przydzielonych 

tras pociągów
101

. Przepis ten nie determinuje sposobu ukształtowania przez strony tre-

ści wskazanych w nim elementów umowy; czynią to w stosunku do niektórych spo-

śród tych elementów inne przepisy, które to dopiero można uznać za ograniczające 

przysługującą stronom z mocy normy kompetencyjnej swobodę umów. Przepis §20 

ust. 1 rozporządzenia ustanawia moim zdaniem zakaz korzystania z kompetencji               

w określony sposób (tj. nie zawarcia w oświadczeniach woli stron regulujących ich sy-

tuację prawną nakazanej tym przepisem treści), nie ogranicza natomiast zakresu kom-

petencji. Jako taki nie stanowi zaś ustawowej granicy swobody umów. Rozróżnienie 

ustawowego zakazu korzystania z kompetencji od ustawowego ograniczenia jej zakre-

su jest o tyle istotne, iż, jak przyjmuje się w teorii prawa cywilnego, czynność prawna 

dokonana z naruszeniem ustawowego zakazu korzystania z kompetencji jest ważna 

(spotyka się z sankcją za naruszenie zakazu inną aniżeli ograniczenie skuteczności 

                                                 
101

 „W umowie [o korzystanie z przydzielonych tras pociągów] należy w szczególności określić: 

1) rozkład jazdy pociągów przewoźnika; 

2) warunki udostępniania oraz korzystania z infrastruktury kolejowej związanej z przydzieloną trasą pociągu; 

3) usługi, które zarządca zapewnia na rzecz przewoźnika; 

4) jednostki organizacyjne wyznaczone do współpracy; 

5) zasady dokumentowania świadczonych usług; 

6) zastosowane ulgi i współczynniki zwiększające stawki; 

7) termin, a także sposób uiszczenia: 

  a) opłaty podstawowej, 

  b) opłat dodatkowych, 

  c) opłaty rezerwacyjnej, 

  d) innych zobowiązań finansowych wynikających z umowy, 

8) zakres i sposób ustalania odpowiedzialności stron umowy w przypadku wystąpienia szkód; 

9) zasady postępowania i regulowania ewentualnych zobowiązań w przypadku powstania przeszkód w wywią-

zaniu się z zobowiązań wynikających z umowy, 

10)sposób odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania, 

11) sposób rozstrzygania sporów”.     
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czynności prawnej)
102

. W konsekwencji, nie objęcie oświadczeniami woli stron regu-

lującymi ich sytuację prawną, innych aniżeli essentialia negotii elementów, które 

zgodnie z dyspozycją §20 ust. 1 rozporządzenia należy określić w umowie o korzysta-

nie z przydzielonych tras pociągów, nie będzie powodować nieskuteczności tej umo-

wy, lecz sankcje o charakterze administracyjnym.  

 

3.5.2 Za prezentowanym poglądem przemawia cel ustanowienia przywołanego wyżej prze-

pisu, którym jest moim zdaniem umożliwienie wykonywania przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego zadań z zakresu regulacji transportu kolejowego, określonych 

w art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94),       

a w szczególności sprawowania nadzoru nad równoprawnym traktowaniem przez za-

rządców wszystkich przewoźników kolejowych. Wykonywanie tych zadań może wy-

magać zapoznania się przez Prezesa UTK z treścią zawartych pomiędzy zarządcami 

infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi umów o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów, w tym z elementami tych umów wskazanymi w przepisie §20 ust. 1 rozpo-

rządzenia (Dz. U.  z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Należy tu wskazać, że w ramach spra-

wowanego nadzoru Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów 

i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa
103

, w trybie określonym    

w rozporządzeniu ministra transportu
104

. W ramach kontroli jest uprawniony do żąda-

nia pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania informacji 

oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli
105

. Prezes 

UTK przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej albo osobie pełniącej jego 

obowiązki wystąpienie pokontrolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,    

w wystąpieniu pokontrolnym wskazuje przepisy, które zostały naruszone, oraz za-

mieszcza się uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia we wskazanym terminie
106

.     

W razie nie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (tj. w omawianym przypadku 

nie określenia w umowie o korzystanie z przydzielonych tras pociągów postanowień 

wymienionych w §20 ust. 1 rozporządzenia) Prezes UTK wydaje, na podstawie art. 13 
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 P. Machnikowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 

444.  
103

 Art. 13 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). 
104

 Rozporządzenie ministra transportu w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 388). 
105

 Art. 15 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz §6 rozporządzenia mini-

stra transportu w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U.        

z 2007 r. Nr 57, poz. 388).  
106

 §16 rozporządzenia ministra transportu w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Trans-

portu Kolejowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 388). 
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ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, podlegającą egzekucji administracyjnej
107

 de-

cyzję określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości. 

  

3.5.3 Za prezentowanym poglądem, zgodnie z którym nie objęcie oświadczeniami woli 

stron regulującymi ich sytuację prawną, innych aniżeli essentialia negotii elementów, 

które zgodnie z dyspozycją §20 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury w spra-

wie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

35, poz. 274) należy określić w umowie o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, 

nie będzie powodować nieskuteczności tej umowy, lecz sankcje o charakterze admini-

stracyjnym, przemawia również fakt, iż elementy te są oznaczalne. Można je miano-

wicie określić na podstawie ogłaszanego przez zarządcę infrastruktury na podstawie 

art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) 

oraz §19 ust. 2 ww. rozporządzenia regulaminu przydzielania tras pociągów i korzy-

stania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kole-

jowych
108

, oraz ogólnych przepisów materialnego prawa cywilnego i procedury cy-

wilnej.   

 

3.6 Szczególny reżim prawny umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów.  

 

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządze-

nie ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) wyznaczają szczególny reżim prawny 

umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, obejmujący normy prawne        

o charakterze iuris cogentis, na który składają się w szczególności: ograniczenia swo-

body decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy wynikające z nałożonego na 

zarządcę infrastruktury przymusu kontraktowania, ograniczenia swobody wyboru kon-

trahenta wynikające ze szczególnego trybu zawierania umowy, ograniczenia kompe-

tencji do swobodnego kształtowania treści umowy, w tym wynagrodzenia umownego 

i terminu jej obowiązywania. Każde z ww. ograniczeń będzie przedmiotem szczegó-

łowej analizy w dalszej części niniejszego opracowania.   

 

                                                 
107

 Zob. art. 2§1 pkt 10 w zw. z art. 3§1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 229, poz. 1954). 
108

 Regulamin ten określa w szczególności sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wa-

runki korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej, zakres usług związanych z udostępnianiem tej infra-

struktury i warunki ich zapewniania.  
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3.7 Podsumowanie analizy prawnej dotyczącej umowy o korzystanie z przydzielo-

nych tras pociągów.  

 

Przeprowadzona szczegółowa analiza prawna umowy o korzystanie z przydzielonych 

tras pociągów uzasadnia tezę, iż przepisy ustawy o transporcie kolejowym              

(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w spra-

wie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

35, poz. 274) wyznaczają typ nazwanej umowy „o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów”. Umowa ta jest wyróżniona na podstawie obowiązujących norm prawnych, 

które wyznaczają, jako jej cechy konstytutywne, właściwości podmiotów, które mogą 

występować w charakterze jej stron (zarządca infrastruktury kolejowej i przewoźnik 

kolejowy) oraz elementy przedmiotowo istotne, a mianowicie świadczenie zarządcy 

infrastruktury, obejmujące przyznanie przewoźnikowi kolejowemu prawa użytkowa-

nia określonej infrastruktury kolejowej i dalsze, wymienione w ustawie działania wa-

runkujące z technicznego punktu widzenia możliwość wykonywania przez przewoź-

nika kolejowego tego prawa, oraz wzajemne świadczenie przewoźnika kolejowego 

polegające na zapłacie. Obowiązujące normy prawne wyznaczają również szczególny 

reżim prawny tej umowy, modyfikujący ogólny reżim prawny umów, na który składa-

ją się w szczególności: ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawar-

ciu umowy wynikające z nałożonego na zarządcę infrastruktury przymusu kontrakto-

wania, ograniczenia swobody wyboru kontrahenta wynikające ze szczególnego trybu 

zawierania umowy, ograniczenia kompetencji do swobodnego kształtowania treści 

umowy, w tym wynagrodzenia umownego i terminu jej obowiązywania.     

 

4 Szczegółowa analiza prawna umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności 

przepustowej linii kolejowych.  

 

4.1 Źródła regulacji prawnej umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności prze-

pustowej linii kolejowych.   

 

Umowa ramowa w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych jest 

regulowana przepisami ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzy-

stania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Wymienione akty 

prawne transponują do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2001/14/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infra-

struktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz 

przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Nazwę 

„umowa ramowa” wprowadzają art. 4 pkt 24 ustawy o transporcie kolejowym oraz 

§21 ww. rozporządzenia. Art. 4 pkt 24 ustawy o transporcie kolejowym zawiera         

(w tzw. słowniczku ustawowym) definicję legalną omawianej umowy. Jest to miano-

wicie „umowa zawarta pomiędzy przewoźnikiem kolejowym i zarządcą infrastruktury         

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, obejmująca okres dłuż-

szy niż rok, bez określenia szczegółowych tras pociągów”. 

 

4.2 Umowa ramowa w poglądach doktryny prawa cywilnego.  

 

4.2.1 Doktryna prawa cywilnego nie wypracowała jednolitej koncepcji umowy ramowej. Na 

ogół wskazuje się, iż umowa ramowa jest instrumentem prawnym organizującym pro-

ces kontraktowania w przyszłości
109

. Brak jest jednak zgodnego stanowiska co do ko-

niecznych elementów treści tej umowy, w szczególności co do tego, czy musi ona 

obejmować postanowienia, z których wynika obowiązek zawierania na jej podstawie         

i w jej wykonaniu przyszłych umów (zwanych umowami realizacyjnymi lub wyko-

nawczymi). Prezentowane są w tym względzie dwa odmienne poglądy. Według defi-

nicji zaproponowanej przez M. Krajewskiego umowa ramowa to kontrakt określający 

warunki zawierania szeregu umów realizacyjnych, pod którymi autor ten rozumie za-

równo tryb zawierania i formę tych umów, jak i wskazanie przynajmniej niektórych 

elementów ich treści
110

. Umowa taka może zawierać według M. Krajewskiego zobo-

wiązanie do podejmowania starań w celu zawierania tych umów i wówczas rodzi zo-

bowiązanie starannego działania
111

. Również według Z. Radwańskiego obowiązek 

zawierania umów realizacyjnych nie jest koniecznym elementem treści umowy ramo-

wej, a jeżeli zostanie wprowadzony przez strony, wówczas jego skuteczność powinna 

                                                 
109

 Zob. M. Krajewski: Zobowiązania powstające podczas zawierania umów [w:] System prawa prywatnego. 

Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 791; A. Olejniczak: O koncepcji umów ramowych, Państwo      

i Prawo, nr 4/1990, str. 69 i n.; Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego. Tom III. Część 1. Prawo zobowią-

zań – część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, str. 418; G. Domański: Umowa ramowa na tle prawa 

niektórych państw EWG i Polski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989. W nieco odmienny sposób kwali-

fikuje umowę ramową A. Stelmachowski. Według przedstawionej przez niego koncepcji umowa ta stanowi 

nową konstrukcję prawną, która powinna znaleźć swoje miejsce w części ogólnej prawa cywilnego jako element 

mechanizmu zawierania umów. Zob. A. Stelmachowski: Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawni-

cze PWN, wyd. I, Warszawa 1998, str. 242-243.  
110

 M. Krajewski: Zobowiązania powstające podczas zawierania umów [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. 

Prawo zobowiązań – część ogólna …, str. 794. 
111

 Tamże.  
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być rozpatrywana w świetle wymogów odnoszących się do ważności umowy przed-

wstępnej. Przywołany powyżej autor wyróżnia w treści umowy ramowej postanowie-

nia dotyczące trybu zawierania i formy umów realizacyjnych, a także określenia praw 

i obowiązków, jakie mają dla stron powstać w wyniku ich zawarcia
112

. Według         

A. Olejniczaka umowa ramowa powinna określać warunki zawarcia umów wykonaw-

czych (tryb i formę), oznaczać w ograniczonym zakresie ich treść (rodzaj umów oraz 

pewne prawa i obowiązki ich stron – w stopniu nie pozwalającym jednak na uznanie, 

iż oznaczono ich elementy istotne) i formułować obowiązek ich zawarcia
113

. Również 

G. Domański opowiada się za poglądem, według którego konieczna treść umowy ra-

mowej powinna obejmować, obok postanowień normatywnych (określających warun-

ki umów realizacyjnych i ewentualnie sposoby ich zawierania), postanowień ramo-

wych co do przedmiotu przyszłych świadczeń, także postanowienia z których wynika 

obowiązek kontraktowania
114

.  

 

4.2.2 W oparciu o zreferowane powyżej poglądy doktryny prawa cywilnego możliwe jest 

wskazanie cech wyróżniających umowę ramową. Zaliczymy do nich: 

(a) Funkcję społeczną umowy ramowej, którą jest organizowanie procesu kontraktowania 

w przyszłości; 

(b) Określenie przez strony trybu zawierania i formy umów wykonawczych, jako ko-

nieczny element treści umowy ramowej;  

(c) Określenie przez strony przynajmniej niektórych elementów treści umów wykonaw-

czych, jako konieczny element treści umowy ramowej (przy czym sporny w doktrynie 

jest zakres tych elementów); 

(d) Określenie przez strony obowiązku zawarcia umów wykonawczych (przy czym spor-

ne w doktrynie jest to, czy stanowi to konieczny czy fakultatywny element treści 

umowy ramowej).  

 

4.2.3 Zrelacjonowane powyżej poglądy doktryny i zidentyfikowane w oparciu o nie cechy 

wyróżniające umowę ramową wymagają odniesienia do regulacji prawnej umowy ra-

mowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, o której traktuje 

niniejsze opracowanie. Stoję w tym względzie na stanowisku, iż przepisy ustawy          

o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządzenia mini-

                                                 
112

 Z. Radwański: [w:] System prawa cywilnego, Tom III, Część 1. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 420-

421. 
113

 A. Olejniczak: O koncepcji umów ramowych…, str. 81.  
114

 G. Domański: Umowa ramowa na tle prawa niektórych państw EWG i Polski…, str. 95.  
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stra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejo-

wej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) wyznaczają umowę sui generis, która z uwagi 

na wyróżniające ją cechy, powinna być kwalifikowania jako typ umowy nazwanej. 

Poniżej przedstawione zostanie zwięzłe porównanie cech wyróżniających umowę ra-

mową w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych oraz zidentyfi-

kowanych w pkt. 4.2.1 w oparciu o poglądy doktryny prawa cywilnego cech umowy 

ramowej. W dalszej części opracowania cechy wyróżniające umowę ramową w spra-

wie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych poddane zostaną szczegóło-

wej analizie. I tak:   

(a) Funkcja społeczna umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii 

kolejowych polega na organizowaniu procesu zawierania umów o korzystanie z przy-

dzielonych tras pociągów w przyszłości. W przypadku umowy ramowej w sprawie re-

zerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych akcent położony jest jednak nie na 

określenie przez jej strony trybu i formy zawierania umów wykonawczych (zob. lit. 

„b”), ale na obowiązek ich zawierania (zob. lit. „d”). Ma to umożliwić stronom 

omawianej umowy planowanie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej              

w sposób długookresowy (zob. rozdział V pkt 2.1.2), a jednocześnie zapewnić efek-

tywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej (zob. pkt 4.4.1.2).   

(b) Tryb zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów jest określony 

przepisami o charakterze iuris cogentis (zob. szerzej pkt. 4.4.1.1 i rozdział V pkt 2.2.1) 

oraz opracowywanym i ogłaszanym przez zarządcę infrastruktury na podstawie art. 32 

ust. 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym regulaminem przydzielania tras pociągów     

i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników 

kolejowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). §20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, 

poz. 274) określa również formę umów wykonawczych (pisemna ad probationem).   

(c) Strony umowy ramowej powinny w niej określić zdolność przepustową linii kolejo-

wych przewidzianą do rezerwacji przez zarządcę na rzecz przewoźnika w kolejnych 

rozkładach jazdy pociągów w okresie obowiązywania umowy (zob. szerzej pkt 4.4.2). 

Nie jest natomiast wymagane określenie innych elementów treści umów wykonaw-

czych. Należy tu bowiem wskazać, że sposób ustalania opłat za korzystanie z infra-

struktury kolejowej, warunki korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej,           

a także zakres usług związanych z udostępnianiem tej infrastruktury i warunki ich za-

pewniania wynikają z opracowywanego i ogłaszanego przez zarządcę infrastruktury 

regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów 
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przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, a zatem są oznaczalne (zob. art. 

32 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 oraz §19 

ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzysta-

nia z infrastruktury kolejowej, Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  

(d) Obowiązek zawierania umów wykonawczych, mający charakter zobowiązania staran-

nego działania, jest koniecznym elementem treści umowy ramowej w sprawie rezer-

wacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej (zob. szerzej pkt. 4.4.1.2           

i 4.4.1.3).  

(e) Specyficzną cechą wyróżniającą umowę ramową w sprawie rezerwacji zdolności 

przepustowej linii kolejowych są właściwości podmiotów, które mogą być jej strona-

mi. W charakterze stron tej umowy mogą mianowicie występować wyłącznie zarządca 

infrastruktury kolejowej oraz przewoźnik kolejowy (zob. szerzej pkt 4.3).  

(f) Specyficzną cechą wyróżniającą umowę ramową w sprawie rezerwacji zdolności 

przepustowej linii kolejowych jest również szczególny, wyznaczony normami praw-

nymi o charakterze iuris cogentis, reżim prawny tej umowy, na który składają się          

w szczególności: ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu 

umowy wynikające z obowiązku jej zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego oraz ograniczenia swobody kształtowania treści umowy, obejmujące ter-

min jej obowiązywania, jak również zakaz szczegółowego określania przez strony tras 

pociągów, które mają zostać przyznane przewoźnikowi kolejowemu w okresie obo-

wiązywania umowy. Każde z ww. ograniczeń będzie przedmiotem szczegółowej ana-

lizy w dalszej części niniejszego opracowania.    

 

4.3 Właściwości podmiotów, które mogą być stronami umowy ramowej w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej.   

 

Cechę konstytutywną omawianej umowy stanowią właściwości jej podmiotów, któ-

rymi mogą być wyłącznie zarządca infrastruktury kolejowej (jako jedna ze stron)             

i przewoźnik kolejowy (jako strona druga)
115

. Definicja legalna umowy ramowej            

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych wymienia w charakte-

rze jej stron zarządcę infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego (art. 4 pkt 24 

ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Wyłączność tych 

                                                 
115

 Relewantne pozostaję tu uwagi dotyczące organu alokującego jako strony umowy o korzystanie z przydzielo-

nych tras pociągów i umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych (zob. pkt. 

3.2.2.1 i 3.2.2.2).  
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podmiotów, jako stron omawianej umowy, wynika z faktu, iż w wykonaniu umowy 

ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych zawierane są 

umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów. Jak zaś wykazano w pkt. 3.2 

wyłącznie zarządca infrastruktury kolejowej i przewoźnik kolejowy mogą skutecznie 

zawrzeć umowę o korzystanie z przydzielonych tras pociągów. Tym samym tylko te 

podmioty mogą skutecznie zobowiązać się do zawierania umów wykonawczych.   

 

4.4 Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) umowy ramowej w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych.  

 

4.4.1 Świadczenie w umowie ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej 

linii kolejowych.  

 

4.4.1.1 Przed przystąpieniem do właściwych rozważań niezbędne jest, w celu zapewnienia 

klarowności prowadzonego wywodu, wstępne zreferowanie problematyki trybu aloka-

cji (przydzielania) zdolności przepustowej linii kolejowych, będącego jednocześnie 

trybem zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów (tj. umów 

wykonawczych). Otóż zasadniczy rozdział zdolności przepustowej linii kolejowych 

pomiędzy przewoźników jest dokonywany przez zarządcę infrastruktury raz do roku 

w ramach sformalizowanej procedury opracowywania tzw. rozkładu jazdy pociągów, 

czyli planu, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci ko-

lejowej lub jej części w czasie jego obowiązywania. Węzłowe reguły tej procedury,   

w ramach której zarządca infrastruktury rozpatruje składane przez przewoźników ko-

lejowych wnioski o przydzielenie tras pociągów, w tym reguły pierwszeństwa przy 

kwalifikacji złożonych wniosków (tzw. priorytety), określone są w ustawie o transpor-

cie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) i rozporządzeniu ministra infrastruk-

tury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej             

(Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274)
116

. Przewoźnik kolejowy, którego wniosek o przy-

dzielenie trasy pociągu został uwzględniony w rozkładzie jazdy pociągów, uzyskuje 

tzw. rezerwację dostępu do infrastruktury kolejowej. Stanowi ona podstawę do zawar-

cia przez przewoźnika kolejowego umowy o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów. Jak zostanie wykazane w ramach dalszych rozważań, zawierając umowę ramową 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, jej strony określają 
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 Szczegółowa analiza trybu alokacji zdolności przepustowej linii kolejowych zostanie przeprowadzona           

w rozdziale V pkt 2.1.1. 
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zdolność przepustową linii kolejowych przewidywaną przez nie do rezerwacji            

w omówionym trybie oraz zobowiązują się do zawarcia w jej wykonaniu umów o ko-

rzystanie z przydzielonych tras pociągów. 

 

4.4.1.2 Świadczenie, tj. zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące 

zadość interesom wierzyciela
117

, polega w umowie ramowej w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych na zawarciu w jej wykonaniu umów o korzy-

stanie z przydzielonych tras pociągu. Koniecznym elementem treści umowy ramowej 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych jest zatem określenie 

przez strony obowiązku zawierania w jej wykonaniu umów realizacyjnych. Przyjęte 

przeze mnie stanowisko znajduje oparcie w chronionej zarówno w prawie unijnym, 

jak i krajowym wartości, jaką jest efektywne wykorzystywanie infrastruktury kolei 

(zob. pkt. 12 i 20 preambuły oraz art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE, Dz. U. L 75           

z 15.3.2001, str. 29
118

 oraz §21 pkt 3 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie 

dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). 

Dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości zawierania umów ramowych w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, nie obejmujących obowiązku za-

wierania w ich wykonaniu umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, stwa-

rzałoby poważne ryzyko niewykorzystania dostępnej zdolności przepustowej infra-

struktury. Zawarcie umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej li-

nii kolejowych stawia bowiem przewoźnika kolejowego, będącego stroną takiej umo-

wy, w uprzywilejowanej w stosunku do jego konkurentów pozycji przy ubieganiu się 

o przydział zdolności przepustowej linii kolejowych. Wynika to z ustawowego priory-

tetu (pierwszeństwa) przypisanego wnioskom o przydzielenie tras pociągów składa-

nym przez przewoźników występujących w charakterze strony umowy ramowej        

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, w odniesieniu do zdol-

ności przepustowej linii kolejowych przewidzianej do rezerwacji w tej umowie (zob. 

art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94)
119

. Można zatem a priori przyjąć, iż inni przewoźnicy kolejowi nie będą planować 

swojej działalności przewozowej w oparciu o infrastrukturę przewidzianą w omawia-

                                                 
117

 Z. Radwański, A. Olejniczak: Zobowiązania – część ogólna, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2005, 

wyd. 5, str. 39. 
118

 Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, 

str. 29): „Państwa członkowskie zapewnią, żeby systemy pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej dla 

infrastruktury kolejowej spełniały zasady ustalone w niniejszej dyrektywie, i w ten sposób umożliwią zarządcy 

infrastruktury wprowadzenie do obrotu rynkowego i uzyskanie optimum efektywnego wykorzystania dostępnej 

zdolności przepustowej infrastruktury”.  
119

 Na temat priorytetów w procesie przydzielania tras pociągów zob. szerzej rozdział V pkt 2.2.4. 
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nej umowie do rezerwacji na rzecz konkurencyjnego przewoźnika
120

. Brak obowiązku 

kontrahowania po stronie przewoźnika będącego stroną umowy ramowej w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych mógłby zatem prowadzić do nie-

wykorzystania przewidzianej do rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych. 

Za prezentowanym poglądem przemawia treść §21 pkt 3 rozporządzenia ministra in-

frastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, 

zgodnie z którym w omawianej umowie należy określić warunki, które zapewnią za-

rządcy wykorzystanie zarezerwowanej zdolności przepustowej. Proponowany pogląd 

znajduje również oparcie w treści §21 pkt 4 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym    

w omawianej umowie należy określić skutki niedotrzymania jej warunków, w tym 

termin uiszczania opłaty rezerwacyjnej, tj. opłaty za przydzieloną trasę pociągu, która 

nie została przez przewoźnika wykorzystana (§18).  

 

4.4.1.3 Obowiązek zawierania umów realizacyjnych ma charakter zobowiązania starannego 

działania
121

. Oznacza to, że strony umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności 

przepustowej linii kolejowych będą zobowiązane do podejmowania starań mających 

na celu zawarcie umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągu, natomiast sku-

tek w postaci jej zawarcia nie będzie należał do treści świadczenia
122

. Z sytuacją nie-

możności zawarcia umowy realizacyjnej, za którą żadna ze stron omawianej umowy 

nie będzie ponosić odpowiedzialności, możemy mieć do czynienia w szczególności         

w razie rezerwacji przez zarządcę infrastruktury zdolności przepustowej na rzecz 

przewoźnika kolejowego nie będącego stroną umowy ramowej w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych, ale którego wniosek o przydzielenie trasy 

pociągu korzysta, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U.              

z 2007 r. Nr 16, poz. 94), z wyższego priorytetu aniżeli wniosek złożony przez prze-

woźnika kolejowego występującego w charakterze strony omawianej umowy. Zgodnie 

bowiem z przywołanym przepisem ustawy oraz §3 ust. 2 rozporządzenia ministra in-

frastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) zarządca dokonuje kwalifikacji otrzymanych wnio-

sków o przydzielenie tras pociągów, biorąc pod uwagę możliwości uwzględnienia ich 

w ogólnej puli zgłoszonego zapotrzebowania na przydzielenie tras pociągów w ra-

                                                 
120

 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na art. 31 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 

16, poz. 94), zgodnie z którym: „Ogólne istotne postanowienia każdej umowy ramowej powinny być, na życze-

nie, udostępniane wszystkim ubiegającym się o przydział tras pociągów, z zachowaniem tajemnicy handlowej”.  
121

 Por. M. Krajewski: Zobowiązania powstające podczas zawierania umów [w:] System prawa prywatnego. 

Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 793. 
122

 Por. tamże.  
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mach posiadanej zdolności przepustowej oraz obowiązek uwzględnienia priorytetów   

o przydzielaniu tras pociągów. Priorytety te zostały zaś określone w art. 30 ust. 2 

ustawy o transporcie kolejowym według następującej hierarchii ich ważności
123

: 

(a) Pierwszeństwo przewozu osób oraz obowiązek służby publicznej; 

(b) Potrzeba skoordynowania ruchu pociągów dla przewozu osób; 

(c) Obowiązek wykonania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego; 

(d) Udostępnienie tras pociągów, które w poprzednim rozkładzie jazdy były wykorzysty-

wane przez tego samego przewoźnika kolejowego; 

(e) Umowy ramowe w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych.  

  

4.4.2  Przedmiot świadczenia w umowie ramowej w sprawie rezerwacji zdolności prze-

pustowej linii kolejowych.  

 

Zawarta w art. 4 pkt 24 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94), a przytoczona w pkt. 4.1, legalna definicja umowy ramowej w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych pozwala wraz z §21 pkt 2 rozporządzenia 

ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury ko-

lejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) na zrekonstruowanie przedmiotu świadcze-

nia stron omawianej umowy. Jest nim mianowicie określona w tej umowie przez jej 

strony zdolność przepustowa linii kolejowych, przewidziana do rezerwacji przez za-

rządcę infrastruktury kolejowej na rzecz przewoźnika kolejowego w kolejnych rozkła-

dach jazdy pociągów w okresie obowiązywania umowy.  

 

4.5 Zakres przedmiotowy zagadnień wymagających uregulowania w umowie o ko-

rzystanie z przydzielonych tras pociągów.  

 

Przechodząc do dalszej analizy należy zauważyć, iż §21 rozporządzenia ministra in-

frastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) obejmuje katalog elementów, które „w umowie ra-

mowej należy w szczególności określić”
124

. Przepis ten ustanawia moim zdaniem za-

                                                 
123

 O obowiązywaniu ustawowej hierarchii ważności priorytetów świadczy treść art. 30 ust. 3 ustawy o transpor-

cie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). 
124

 „W umowie ramowej należy w szczególności określić: 

1) okres, na który zawiera się umowę; 

2) zdolność przepustową przewidzianą do rezerwacji przez zarządcę na rzecz przewoźnika w kolejnych rozkła-

dach jazdy pociągów w okresie obowiązywania umowy; 
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kaz korzystania z kompetencji w określony sposób (tj. nie zawarcia w oświadczeniach 

woli stron regulujących ich sytuację prawną treści nakazanej tym przepisem), nie 

ogranicza natomiast zakresu kompetencji. Tym samym nie stanowi on ustawowej gra-

nicy swobody umów. Oznacza to, że nie objęcie oświadczeniami woli stron regulują-

cymi ich sytuację prawną, innych aniżeli essentialia negotii elementów, które zgodnie 

z dyspozycją §21 ww. rozporządzenia należy określić w omawianej umowie, nie bę-

dzie powodować nieskuteczności tej umowy, lecz sankcje o charakterze administra-

cyjnym. Za prezentowanym poglądem przemawia cel ustanowienia przywołanego 

przepisu, którym jest moim zdaniem umożliwienie wykonywania przez Prezesa UTK 

zadań z zakresu regulacji transportu kolejowego, określonych w art. 13 ust. 1 ustawy  

o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), a w szczególności spra-

wowania nadzoru nad zapewnieniem równości dostępu przewoźników kolejowych do 

infrastruktury kolejowej oraz nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców 

wszystkich przewoźników kolejowych. Należy jednak nadmienić, iż nie określenie    

w oświadczeniach woli stron umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych regulujących ich sytuację prawną okresu, na który zawiera się 

umowę (§21 pkt 1 rozporządzenia) oraz skutków niedotrzymania warunków umowy, 

w tym terminu uiszczania opłaty rezerwacyjnej (§21 ust. 4 rozporządzenia) może po-

wodować niezatwierdzenie przez Prezesa UTK tej umowy (art. 31 ust. 6 ustawy          

o transporcie kolejowym).  

 

4.6 Szczególny reżim prawny umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności prze-

pustowej linii kolejowych. 

  

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządze-

nie ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) wyznaczają szczególny reżim prawny 

umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, 

obejmujący normy prawne o charakterze iuris cogentis, na który składają się w szcze-

gólności: ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy 

wynikające z obowiązku jej zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejo-

wego oraz ograniczenia swobody kształtowania treści umowy, obejmujące termin jej 

                                                                                                                                                         
3) warunki, które stworzą przewoźnikowi podstawę do zawarcia umów z nadawcami przesyłek, a zarządcy za-

pewnią wykorzystanie zarezerwowanej zdolności przepustowej; 

4) skutki niedotrzymania warunków umowy, w tym termin uiszczania opłaty za rezerwację zdolności przepu-

stowej”.  
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obowiązywania, jak również zakaz szczegółowego określania przez strony tras pocią-

gów, które mają zostać przyznane przewoźnikowi kolejowemu w okresie obowiązy-

wania umowy. Każde z ww. ograniczeń będzie przedmiotem szczegółowej analizy          

w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

4.7 Podsumowanie analizy prawnej dotyczącej umowy ramowej w sprawie rezerwa-

cji zdolności przepustowej linii kolejowych.  

 

Przeprowadzona szczegółowa analiza prawna umowy ramowej w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych uzasadnia tezę, iż przepisy ustawy o trans-

porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządzenia ministra in-

frastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) wyznaczają umowę sui generis, którą należy kwali-

fikować jako typ umowy nazwanej. Umowa ta jest wyróżniona na podstawie obowią-

zujących norm prawnych. Wyznaczają one, jako jej cechy konstytutywne, właściwości 

podmiotów, które mogą występować w charakterze jej stron (zarządca infrastruktury 

kolejowej i przewoźnik kolejowy) oraz elementy przedmiotowo istotne, tj. świadcze-

nie, obejmujące obowiązek zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego zawie-

rania umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, mający charakter zobowią-

zania starannego działania, jak również przedmiot tego świadczenia, tj. określoną            

w omawianej umowie zdolność przepustową linii kolejowych, przewidzianą do rezer-

wacji przez zarządcę infrastruktury na rzecz przewoźnika w kolejnych rozkładach jaz-

dy pociągów w okresie obowiązywania umowy. Obowiązujące normy prawne wyzna-

czają również szczególny reżim prawny umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdol-

ności przepustowej linii kolejowych, modyfikujący ogólny reżim prawny umów, na 

który składają się w szczególności: ograniczenia swobody decydowania o zawarciu 

albo niezawarciu umowy wynikające z obowiązku jej zatwierdzenia przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego, a także ograniczenia swobody kształtowania treści 

umowy, obejmujące termin jej obowiązywania, jak również zakaz szczegółowego 

określania przez strony tras pociągów, które mają zostać przyznane przewoźnikowi 

kolejowemu w okresie obowiązywania umowy.     
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5 Umowa o trakcję. Szczegółowa analiza prawna.  

 

5.1 Metoda analizy prawnej umowy o trakcję.  

 

5.1.1 Umowę o trakcję należy moim zdaniem kwalifikować, inaczej niż ma to miejsce         

w przypadku umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów i umowy ramowej 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, jako typ umowy niena-

zwanej. Umowa ta wykształciła się jako tzw. typ empiryczny w praktyce obrotu go-

spodarczego. Odnosząca się do niej lakoniczna regulacja prawna nie pozwala na jed-

noznaczne określenie jej wystarczających i koniecznych cech. Oznacza to konieczność 

całościowego porównywania cech tej umowy, z uwzględnieniem pełnionej przez nią 

funkcji społecznej. Funkcją społeczną umowy o trakcję jest zaś umożliwienie prze-

woźnikowi kolejowemu pozyskania lokomotywy wraz z maszynistą i tzw. wsparciem 

(tj. utrzymywanymi w gotowości i udostępnianymi w razie potrzeby rezerwową lo-

komotywą i zmiennikiem maszynisty), w celu wykonywania na rynku niższego szcze-

bla usług transportu kolejowego osób lub rzeczy.  

 

5.2 Właściwości podmiotów, które mogą być stronami umowy o trakcję.  

 

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) definiuje w art.      

4 pkt 9a pojęcie usługi trakcyjnej, przez którą rozumiana jest działalność przedsiębior-

cy polegająca na zapewnieniu pojazdu trakcyjnego wraz z obsługą do wykonania 

przewozu kolejowego. Analiza przywołanego art. 4 pkt 9a oraz dalszych przepisów 

ustawy o transporcie kolejowym pozwala na wskazanie jako cechy umowy o trakcję 

właściwości jej podmiotów, w charakterze których występują wyłącznie przewoźnicy 

kolejowi. Należy tu wskazać, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu 

usługi trakcyjnej, jak i działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewo-

zów kolejowych osób lub rzeczy podlega licencjonowaniu (art. 43 ust. 1 ustawy          

o transporcie kolejowym) i może być wykonywana wyłącznie przez przedsiębiorców 

spełniających podwyższone standardy prowadzenia działalności gospodarczej           

(w szczególności wymogi dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kompetencji 

profesjonalnych, zdolności do naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywil-

nej), potwierdzone posiadaniem licencji
125

. Ponieważ zgodnie z definicją ustawową 

usługa trakcyjna polega na zapewnieniu pojazdu trakcyjnego wraz z obsługą do wy-

                                                 
125

 Zob. szerzej rozdział V pkt. 4.2.1.4 i 4.2.2.3.  
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konania przewozu kolejowego, a zatem zarówno świadczący usługę trakcyjną, jak i jej 

odbiorca podlegają wymogowi posiadania licencji, to nie może ulegać wątpliwości, że 

cechą omawianej czynności prawnej są właściwości jej stron, w charakterze których 

występują przewoźnicy kolejowi.   

 

5.3 Świadczenia stron umowy o trakcję.  

 

Treść umowy o trakcję obejmuje obowiązek przewoźnika kolejowego do zapewnienia 

kontrahentowi lokomotywy i maszynisty (co znajduje potwierdzenie w art. 4 ust. 9a 

ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) i tzw. wsparcia (re-

zerwy), polegającego na konserwacji i remontach lokomotywy oraz utrzymywaniu         

w gotowości i udostępnianiu w razie potrzeby lokomotywy zastępczej i zmiennika 

maszynisty
126

, oraz obowiązek drugiego z przewoźników kolejowych do zapłaty. Po-

między świadczeniami stron zachodzi relacja wzajemności. Świadczenie zapewniają-

cego trakcję związane jest z konkretnym połączeniem kolejowym. Stąd też zapewnia-

jący trakcję musi udostępnić lokomotywę w danym miejscu, w pewnym momencie 

(przed odjazdem pociągu) i na pewien okres czasu (do momentu dotarcia przez pociąg 

do miejsca docelowego). W przypadku regularnego połączenia również trakcja musi 

być zapewniania w sposób systematyczny. Sama lokomotywa powinna spełniać okre-

ślone wymagania jakościowe (takie jak np. prędkość minimalna) i być w pełni zdatna 

do eksploatacji. Jeżeli chodzi o maszynistę, to jest nim, zgodnie z art. 3 lit. „b” dyrek-

tywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania upraw-

nień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowe-

go Wspólnoty (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 51), osoba zdolna oraz uprawniona do 

samodzielnego, odpowiedzialnego i bezpiecznego prowadzenia pociągów, w tym lo-

komotyw, lokomotyw manewrowych, pociągów roboczych (budowlanych), kolejo-

wych pojazdów specjalnych lub pociągów przeznaczonych do kolejowego przewozu 

pasażerów lub towarów. Zapewniający trakcję musi dopilnować, aby maszynista po-

siadał wymagane uprawnienia i znajomość trasy, po której prowadzone jest konkretne 

połączenie. Podobnie jak lokomotywa, również maszynista musi być oddany do dys-

pozycji w danym miejscu, momencie i na ustalony okres czasu. Wsparcie (rezerwa) 

powinna natomiast gwarantować rozsądną pewność punktualności i ciągłości połącze-

nia. O oryginalności umowy o trakcję decyduje w mojej ocenie typ relacji pomiędzy 
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 Zob. cytowaną już decyzję KE w sprawie 2004/33/WE Georg Verkehrsorganisation GmbH v. Ferrovie dello 

Stato SpA, ust. 51-58.   
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elementami jej treści, polegający na tym, że interes wierzyciela zaspokaja kumulatyw-

ne zapewnienie przez dłużnika zarówno lokomotywy, maszynisty, jak i wsparcia
127

.  

   

5.4 Podsumowanie analizy prawnej dotyczącej umowy o trakcję.  

 

Umowa o trakcję wykształciła się w praktyce obrotu gospodarczego jako tzw. typ em-

piryczny i należy ją kwalifikować jako typ umowy nienazwanej. Do wyróżniających 

umowę o trakcję cech należą: uwarunkowania podmiotowe, polegające na tym, iż          

w charakterze jej stron występują wyłącznie przewoźnicy kolejowi, oraz świadczenia, 

obejmujące obowiązek przewoźnika kolejowego do zapewnienia kontrahentowi loko-

motywy i maszynisty oraz tzw. wsparcia (rezerwy), polegającego na konserwacji i re-

montach lokomotywy oraz utrzymywaniu w gotowości i udostępnianiu w razie po-

trzeby lokomotywy zastępczej i zmiennika maszynisty, oraz wzajemny obowiązek 

drugiego z przewoźników kolejowych do zapłaty. O oryginalności umowy o trakcję 

decyduje typ relacji pomiędzy elementami jej treści, polegający na tym, że interes 

wierzyciela zaspokaja kumulatywne zapewnienie przez dłużnika zarówno lokomoty-

wy, maszynisty, jak i wsparcia. Charakterystyczna jest również pełniona przez umowę 

o trakcję funkcja społeczna, polegająca na tym, iż lokomotywa, maszynista i wsparcie 

są zapewniane w celu umożliwienia przewoźnikowi kolejowemu świadczenia kolejo-

wych usług transportowych na rynku niższego szczebla.  
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 Zob. szerzej rozdział V pkt 2.1.3.4 lit. „c”.  
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Rozdział III 

Swoboda umów 

 

 

 

1 Pojęcie w swobody umów w doktrynie prawa cywilnego.  

 

1.1 Swoboda umów jest uznawana w teorii prawa cywilnego za przejaw autonomii wo-

li
128

. Autonomia woli, której wielu autorów przyznaje rangę jednej z węzłowych zasad 

prawa cywilnego
129

, głosi, iż podmioty prawa mogą własną mocą, w bardzo szeroko 

zakreślonych przez prawodawstwo granicach, kształtować swoje stosunki prawne
130

. 

Należy nadmienić, iż autonomię woli stron rozpatruje się współcześnie nie tylko         

w aspekcie jej ochrony przed nadużyciami ze strony państwa, ale także przed naduży-

ciami związanymi z korzystaniem z niej przez podmioty silniejsze
131

. Swoboda umów, 

według teoretycznej konstrukcji zaproponowanej przez Z. Radwańskiego, oznacza 

„kompetencję do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych          

w drodze dwu- lub wielostronnych oświadczeń woli”
132

. W podobny sposób kwalifi-

kuje swobodę umów P. Machnikowski, według którego jest to „stworzona przez nor-

my prawa dla podmiotów prawa cywilnego możność (kompetencja) ustanawiania, 

uchylania i zmieniania ich obowiązków (a więc także skorelowanych z nimi upraw-

nień), czyli tworzenia, zmieniania i znoszenia stosunków zobowiązaniowych w drodze 

dokonywanych wspólnie czynności prawnych – umów”
133

. Kompetencja ta ma zatem 

charakter prawny, tj. przysługuje z mocy normy prawnej
134

. Z. Radwański oponuje 

przeciwko kwalifikowaniu swobody umów jako uprawnienia lub prawa podmiotowe-

go, trafnie argumentując, iż doktryna prawa cywilnego powszechnie łączy oba te poję-

cia z istnieniem stosunku prawnego, który powstał w wyniku zdarzenia prawnego, 

                                                 
128

 Tak m.in. A. Stelmachowski: Zarys teorii prawa cywilnego…, str. 83; P. Machnikowski: Umowy [w:] System 

prawa prywatnego. Tom  5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 420.  
129

 Zob. np. M. Safian: Pojęcie i systematyka prawa prywatnego [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne 

– część ogólna. Tom 1…, str. 273.  
130

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 

wyd. II zm., Warszawa 2000, str. 33. 
131

 R. Trzaskowski: Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353¹ K.C., Kantor 

Wydawniczy Zakamycze 2005, str. 32-33.   
132

 Z. Radwański, A. Olejniczak: Zobowiązania – część ogólna…, str. 122-123; Z. Radwański: Teoria umów..., 

str. 94-99. Kwalifikowanie swobody umów jako kompetencji akceptuje również A. Stelmachowski: Zarys teorii 

prawa cywilnego…, str. 91.  
133

 P. Machnikowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 

419-420.  
134

 Tamże, str. 436; P. Machnikowski: Swoboda umów według art. 353¹ KC. Konstrukcja prawna, Wydawnictwo 

C.H. BECK, Warszawa 2005, str. 136-137.  
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podczas gdy dopiero zawartą w granicach swobody kontraktowej umowę można uznać 

za zdarzenie prawne kreujące taki stosunek
135

. Od przedstawionego powyżej formal-

nego ujęcia swobody umów należy odróżnić jej rozumienie materialne. W tym drugim 

znaczeniu swoboda umów oznacza faktyczną możliwość decydowania o nawiązaniu 

stosunku umownego i jego treści
136

.   

 

1.2 W zakresie swobody umów możemy wyróżnić następujące jej składniki (przejawy):  

(a) swobodę kształtowania treści umów; 

(b) swobodę zawierania umów, obejmującą możność decydowania o zawarciu albo nie-

zawarciu umowy, o wyborze kontrahenta oraz o zmianie lub rozwiązaniu już istnieją-

cego stosunku umownego
137

. 

M. Sośniak zaproponował rozróżnienie dwóch aspektów swobody zawierania umów,  

a mianowicie pozytywnego, który polega na niemożności zakazania stronom zawarcia 

umowy, oraz negatywnego, polegającego na niemożności nakazania stronom jej za-

warcia
138

. Niektórzy z przedstawicieli doktryny uzupełniają katalog elementów skła-

dających się na swobodę kontraktowania o możność wyboru formy umowy
139

. Jak-

kolwiek, w niniejszym opracowaniu opowiedziałem się za poglądem przeciwnym, 

zgodnie z którym, choć wymóg zachowania formy szczególnej powoduje konieczność 

poniesienia przez strony dodatkowych wysiłków lub kosztów, to jednak nie ogranicza 

przysługującej im kompetencji do kształtowania wiążących je stosunków prawnych
140

. 

Z teoretyczno prawnego punktu widzenia wymóg zachowania formy nie wpływa za-

tem na zakres kompetencji, ale sposób jej wykonywania
141

. Rozważenia wymaga rów-

nież wymóg dochowania szczególnego trybu zawarcia umowy. Zdaniem A. Łuszpak - 

Zając możliwe byłoby tu przyjęcie stanowiska podobnego, jak w przypadku wymogu 

zachowania formy szczególnej, który powoduje dla stron jedynie utrudnienia o cha-

rakterze faktycznym, nie wpływające na ich autonomię woli
142

. Równocześnie jednak 

przywołana autorka trafnie zauważa, że wymóg odnoszący się do trybu zawarcia 
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 Z. Radwański, A. Olejniczak: Zobowiązania – część ogólna…, str. 122-123; Z. Radwański: Teoria umów…, 

str. 94-99.  
136

 R. Trzaskowski: Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353¹ K.C.…, str. 34.  
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 Z. Radwański, A. Olejniczak: Zobowiązania – część ogólna…, str. 123; Z. Radwański: Teoria umów…, str. 

99-103.  
138

 M. Sośniak: Zasada swobody umów w prawie obligacyjnym z perspektywy schyłku XX wieku, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica Silesiana, nr 10/1985, str. 13 i n.  
139

 Tak m.in. A. Stelmachowski: Zarys teorii prawa cywilnego…, str. 91.  
140

 Z. Radwański: Teoria umów…, str. 101-103. 
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 P. Machnikowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 

440-441.  
142

 A. Łuszpak – Zając: Realizacja roszczenia o zawarcie umowy, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2005, 

str. 65. 
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umowy może prowadzić do ograniczenia swobody decydowania o wyborze kontra-

henta
143

. Sytuacja taka ma miejsce w odniesieniu do umów o korzystanie z przydzie-

lonych tras pociągów i będzie kwalifikowana, na potrzeby niniejszej rozprawy, jako 

swoisty przypadek ograniczenia swobody wyboru kontrahenta.  

 

1.3 Swoboda umów może zostać uregulowana w porządku prawnym w oparciu o model 

(wzorzec) kompetencji generalnej albo model (wzorzec) kompetencji szczególnej
144

. 

Ten pierwszy polega na ustanowieniu przez prawodawcę swobody kształtowania tre-

ści wszelkich kategorii stosunków zobowiązaniowych, przy równoczesnym określeniu 

w sposób generalny granic tej swobody
145

. Według takiego wzorca skonstruowana jest 

na gruncie polskiego ustawodawstwa zasada swobody umów, rozumiana w ujęciu dy-

rektywalnym jako „norma przyznająca podmiotom prawa kompetencję do tworzenia        

i kształtowania stosunków zobowiązaniowych, jeżeli ta norma jest nadrzędna hierar-

chicznie (gdyż jest normą konstytucyjną) albo przynajmniej ma szeroki, generalny za-

kres – dotyczy wszystkich lub większości podmiotów (…) oraz daje kompetencję, któ-

rej zakres wyznaczony jest w sposób ogólny, a więc polegającą na możliwości kształ-

towania treści wszelkich kategorii stosunków zobowiązaniowych w określonych przez 

ustawę granicach”
146

. Alternatywny model polega natomiast na przyznawaniu swobo-

dy kształtowania treści niektórych rodzajów stosunków zobowiązaniowych; w najbar-

dziej wąskim ujęciu model ten może sprowadzać się do przyznania stronom kompe-

tencji do tworzenia jedynie wskazanych przez ustawodawcę typowych stosunków zo-

bowiązaniowych i określania ich treści wyłącznie w każdorazowo zakreślonych          

w ustawie granicach
147

.  

 

 

2 Prawna ochrona swobody umów w prawie polskim.  

 

2.1 Swoboda umów stanowi jeden z istotnych elementów przedmiotowych wolności dzia-

łalności gospodarczej
148

. W prawie krajowym wolność ta została proklamowana w art. 
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 Tamże. 
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 Z. Radwański: Teoria umów…, str. 106-115.  
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 P. Machnikowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 

424-425.  
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 Tamże, str. 449.  
147

 Tamże.  
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 Zob. wyrok TK z 7.05.2001 w sprawie K. 19/00, OTK 2001, z. 4, poz. 82: „Trybunał Konstytucyjny podziela 

stanowisko wnioskodawcy, iż swoboda umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,      

a dokładniej – swoboda kształtowania ich treści, należy do istotnych elementów przedmiotowych wolności dzia-



 

 

64 

20 Konstytucji i podlega ochronie zgodnie z jej art. 22, który normuje formalne i ma-

terialne przesłanki jej dozwolonych ograniczeń. Są one mianowicie dopuszczalne tyl-

ko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. W tym aspekcie 

nakaz respektowania swobody umów znajduje oparcie konstytucyjne w wolności go-

spodarczej. Jakkolwiek, to, że swoboda umów stanowi składnik wolności działalności 

gospodarczej nie oznacza, iż jest ona pochodną tej wolności. Swoboda kontraktowania 

obejmuje nie tylko umowy zawierane w obrocie gospodarczym, ale również „umowy 

obrotu powszechnego”; wykracza ona zatem poza sferę stosunków gospodarczych. Jej 

konstytucyjnego oparcia można zaś poszukiwać również w wolności człowieka.            

W uzasadnieniu wyroku z dnia 13 września 2005 r.
149

 Trybunał Konstytucyjny wska-

zuje, iż oba te podejścia są uprawnione i wzajemnie się uzupełniają.    

 

2.2 Rozwijając wstępnie zakreśloną w poprzednim akapicie problematykę, należy, na po-

trzeby prowadzonych w ramach niniejszego opracowania rozważań, odpowiedzieć na 

pytanie, jaki wzorzec kontroli dopuszczalności publicznoprawnych ograniczeń swo-

body kontraktowania jest miarodajny w odniesieniu do umów o dostęp do sieci kole-

jowych. W wyroku z dnia 23 kwietnia 2003 r.
150

 Trybunał Konstytucyjny zajął stano-

wisko, iż w świetle Konstytucji zasada swobody umów powinna być rozpatrywana         

w pierwszej kolejności w powiązaniu z zasadą ochrony wolności człowieka (art. 31 

ust. 1 Konstytucji) i zakazem zmuszania kogokolwiek do czynienia tego, czego mu 

prawo nie nakazuje (art. 31 ust. 2 zd. 2 Konstytucji)
151

. Tytułem uzasadnienia Trybu-

nał Konstytucyjny przywołał genezę swobody kontraktowania, która wywodzi się            

z doktryny liberalizmu, oraz związek zasady swobody umów z konstytucyjną gwaran-

cją ochrony wolności człowieka, polegający na tym, że obowiązek poszanowania wol-

ności człowieka Konstytucja nakłada na wszystkie podmioty stosunków prawnych, 

także podmioty występujące w obrocie cywilnoprawnym. Trybunał Konstytucyjny 

odwołał się również do argumentów prawno porównawczych, wskazując, że w Repu-

blice Federalnej Niemiec przyjmuje się, iż zasada swobody umów wynika z prokla-

mowanego w art. 2 ust. 1 Ustawy Zasadniczej z 1949 r. prawa do swobodnego rozwo-

ju swej osobowości oraz nienaruszalności wolności każdej osoby. Zasada swobody 

                                                                                                                                                         
łalności gospodarczej w konstytucyjnym rozumieniu tego terminu”. Zob. też M. Safian: Pojęcie i systematyka 

prawa prywatnego [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom 1…, str. 275. Autor ten 

wskazuje, iż „nie istnieje wolność gospodarcza i gospodarka rynkowa bez wolności umów między uczestnikami 

obrotu gospodarczego”.  
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 Wyrok TK z 13.09.2005 w sprawie K 38/04, OTK – A 2005, z. 8, poz. 92.  
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 Wyrok TK z 29.04.2003 w sprawie SK 24/02, OTK - A 2003, z. 4, poz. 33. 
151

 Por. też wyrok TK z 27.11.2006 w sprawie K 47/04, OTK - A 2006, z. 10, poz. 153.  
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umów nie jest według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego pochodną zasady 

wolności działalności gospodarczej przede wszystkim z uwagi na odmienny zakres 

przedmiotowy i podmiotowy obu tych zasad. Zasada swobody umów w rozumieniu 

konstytucyjnym dotyczy z założenia wszystkich umów zawieranych przez jednostki. 

Natomiast zasada wolności działalności gospodarczej dotyczy podmiotów prowadzą-

cych lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą i umów zawieranych           

w ramach prowadzenia takiej działalności, typowych dla niej. W konsekwencji, jak 

wskazuje Trybunał Konstytucyjny, na płaszczyźnie konstytucyjnej to przede wszyst-

kim art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji reguluje problematykę, która w sferze prawa cywil-

nego jest objęta zakresem swobody umów. Zarazem jednak, Trybunał dopuszcza trak-

towanie art. 22 Konstytucji jako miarodajnego wzorca kontroli w stosunku do pewnej 

kategorii umów, a mianowicie umów ściśle i na zasadzie wyłączności prawnej lub fak-

tycznej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to „umowy obrotu 

gospodarczego” których stroną mogą być, w przeciwieństwie do „umów obrotu po-

wszechnego”, wyłącznie przedsiębiorcy. Trybunał Konstytucyjny uzasadnia, że skoro 

zasada swobody umów jest przede wszystkim pochodną art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji, 

to tylko w zakresie ściśle odnoszącym się do życia gospodarczego można by uznać, że 

art. 20 i 22 Ustawy Zasadniczej stanowią regulację bardziej precyzyjną, a zatem były-

by adekwatnym wzorcem kontroli. Znaczenie praktyczne tego rozróżnienia ujawnia 

się przede wszystkim w tym, iż zakres dozwolonych ograniczeń wolności działalności 

gospodarczej jest szerszy, jeżeli chodzi o materialne przesłanki ograniczeń, od zakresu 

dopuszczalnych ograniczeń tych wolności i praw, do których odnosi się art. 31 ust. 3 

Konstytucji. W klauzuli „ważnego interesu publicznego” w rozumieniu art. 22 Kon-

stytucji mieści się każdy przypadek konieczności ochrony dóbr wskazanych w art. 31 

ust. 3 Konstytucji, jak i wartości nie wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W uza-

sadnieniu wyroku z dnia 8 kwietnia 1998 r.
152

 Trybunał Konstytucyjny prezentuje sta-

nowisko, iż działalność gospodarcza, ze względu na jej charakter, a zwłaszcza na bli-

ski związek zarówno z interesami innych osób, jak i interesem publicznym może pod-

legać różnego rodzaju ograniczeniom w stopniu większym niż prawa i wolności o cha-

rakterze osobistym bądź politycznym. Istnieje w szczególności legitymowany interes 

państwa w stworzeniu takich ram prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolą 

zminimalizować niekorzystne skutki mechanizmów wolnorynkowych, jeżeli skutki te 

ujawniają się w sferze, która nie może pozostać obojętna dla państwa ze względu na 

ochronę powszechnie uznawanych wartości”. 
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 Wyrok TK z 8.04.1998 w sprawie K 10/97, OTK ZU 1998, z. 3, poz. 29. 
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2.3 Umowy o dostęp do sieci kolejowych są zawierane wyłącznie w obrocie gospodar-

czym
153

. Miarodajny wzór kontroli publicznoprawnych ograniczeń swobody ich za-

wierania oraz kształtowania ich treści stanowi zatem na gruncie prawa krajowego art. 

22 Konstytucji. Jakkolwiek, jak słusznie zauważa R. Trzaskowski, ochrona swobody 

umów poprzez konstytucyjną gwarancję wolności działalności gospodarczej ma cha-

rakter częściowy, nie każde bowiem ograniczenie swobody kontraktowania jest rów-

noznaczne z ograniczeniem wolności działalności gospodarczej. Nie wszystkie przepi-

sy, które ograniczają swobodę umów, oddziaływają w istotny sposób na możność pod-

jęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i efektywne funkcjonowanie mechani-

zmu konkurencji
154

.  

 

 

3 Prawna ochrona swobody umów w prawie unijnym. 

 

3.1 Zagadnienie charakteru prawnego swobody umów w unijnym porządku prawnym bu-

dzi w literaturze przedmiotu kontrowersje
155

.  

(a) Z jednej strony można spotkać się z poglądem, iż swoboda umów ma charakter auto-

nomicznej zasady prawa unijnego. Wskazuje się, iż charakter taki wynika z tradycji 

konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim (art. 6 ust. 3 TUE, dawny art. 6 

ust. 2 TUE)
156

, albo emanuje z przyjętego w Traktatach modelu wspólnego rynku oraz 

koncepcji swobód traktatowych
157

.  

(b) Z drugiej strony, za czym się opowiadam, można w sposób uprawiony bronić poglądu, 

iż nie będąc autonomiczną zasadą prawa unijnego, stanowi swoboda umów jeden        

z elementów wolności gospodarczej. Wolność gospodarcza uznawana jest przez Try-

                                                 
153

 Zob. rozdział II pkt. 1.2, 3.2, 4.3 i 5.2.  
154

 R. Trzaskowski: Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353¹ K.C…, str. 82.  
155

 Poglądy doktryny relacjonuje R. Trzaskowski, tamże, str. 95-98. Zob. też  M. Szpunar: Zasada swobody 

umów w prawie wspólnotowym [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik, TNOiK „Dom Organi-

zatora”, Toruń 2007, str. 297-313.  
156

 G.-P. Calliess: Die Zukunft der Privatautonomie. Zur neueren Entwicklung eines gemeineuropäischen 

Rechtsprinzips [w:] Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 2000. Prinzipien des Privatrechts und Rechtsve-

reinheitlichung, Boorberg 2001, str. 107.  
157

 Zob. R. Schulze: Precontractual duties and conclusion of contract in European law, European Review of 

Private Law (ERPL), vol. 13, nr 6/2005, str. 841-866; tenże: European Private Law and Existing EC Law, Euro-

pean Review of Private Law (ERPL), vol. 13, nr 1/2005, str. 3-19; por. też P. Sukiennik: Prawo wspólnotowe         

a umowy [w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa kra-

jowego, red. C. Mik, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2000, str. 170-171. Zob. krytycznie J.W. Rutgers: The 

European Economic Constitution, Freedom of Contract and the DCFR, European Review of Contract Law, vol. 

5(2)/2009, str. 95-108. 
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bunał Sprawiedliwości UE za jedno z praw podstawowych (fundamentalnych)
158

, uj-

mowanych i chronionych w jego orzecznictwie jako ogólne zasady prawa unijnego
159

. 

Oznacza to, że ograniczenia swobody umów przez organy Unii lub organy państw 

członkowskich podlegają, według prezentowanego poglądu, ocenie, czy nie powodują 

niedozwolonego naruszenia fundamentalnego prawa wolności gospodarczej. Warto 

zauważyć, iż w orzeczeniu w sprawie Jean Neu Trybunał Sprawiedliwości UE zakwa-

lifikował element swobody umów, jakim jest wolność wyboru kontrahenta, jako 

„przejaw” wolności gospodarczej
160

.  

 

3.2 Jak przyjęto w poprzednim akapicie, swobodę umów można uznać za jeden z przeja-

wów fundamentalnego prawa wolności gospodarczej. W tym kontekście, na potrzeby 

rozważań, które będą prowadzone w kolejnym rozdziale, należy już w tym miejscu za-

sygnalizować, że w świetle dorobku orzecznictwa unijnego, prawa podstawowe nie 

mają absolutnego charakteru. Trybunał Sprawiedliwości UE wypracował test na oko-

liczność oceny, czy nie doszło do ich niedozwolonego naruszenia wskutek działania 

organów Unii lub organów państw członkowskich. I tak, ograniczenia praw podsta-

wowych
161

:  

(a) są dopuszczalne, jeżeli wiążą się z interesem ogólnym Unii Europejskiej
162

; 

(b) nie powinny stanowić nieproporcjonalnego wkroczenia w prawa danych podmiotów; 

(c) nie powinny naruszać istoty prawa podstawowego.  

                                                 
158

 S. Biernat, A. Wasilewski: Wolność gospodarcza w Europie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, 

str. 197. Por. orz. ETS z 13.12.1979 w sprawie 44/79 Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz, ECR 1979, str. 

3727, ust. 31-33; orz. ETS z 11.12.1989 w sprawie 265/87 Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG 

v. Hauptzollamt Gronau, ECR 1989, str. 2237, ust. 15.   
159

 Por. A. Wyrozumska: Prawa podstawowe w Unii Europejskiej [w:] Studia prawno-europejskie, red. M. Se-

weryński, Z. Hajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, str. 28 i n.; A. Kalisz-Prokopik,          

L. Leszczyński: Zasady prawa w stosowaniu prawa wspólnotowego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2005, 

str. 24.   
160

 Zob. orz. ETS z 10.07.1991 w połączonych sprawach C-90/90 i C-91/90 Jean Neu i inni v. Secrétaire d’Etat  

á l’Agriculture et á la Viticulture, ECR 1991, str. I-3617, ust. 13: „In that respect, it must be stated that the free-

dom to pursue a trade or profession, which, according to the consistent case-law of the Court (…) forms part of 

the general principles of Community law, includes as a specific expression of that freedom, the freedom to 

choose whom to do business with. That freedom of choice would not be guaranteed if a change of dairy by         

a producer, of his own volition, were capable of leading to a reduction in his individual reference quantity as      

a result of the allocation of a part thereof to the national reserve, when no such reduction can be made where the 

producer continues to supply the same dairy. Rules to that effect would be such as to discourage producers from 

changing purchaser in order to supply the dairy offering them the most favorable conditions”.  
161

 S. Biernat, A. Wasilewski: Wolność gospodarcza w Europie…, str. 203.  
162

 Por. orz. ETS z 17.12.1970 w sprawie 11/70 Internationale Handelsgesellschaft GmbH v. Einführ – und Vor-

ratstelle für Getreide und Futtermittel, ECR 1970, str. 1125, ust. 14; cytowane już orz. ETS w sprawie 44/79 

Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz, ust. 23; orz. ETS z 14.07.1974 w sprawie 4/73 J. Nold, Kohlen- und 

Baustoffgrosshandlung v. Komisja, ECR 1974, str. 491, ust. 14: „Within the Community legal order it likewise 

seems legitimate that these rights should, if necessary, be subject to certain limits justified by the overall objec-

tives pursued by the Community, on condition that the substance of these rights is left untouched”. 
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W niektórych sytuacjach Trybunał Sprawiedliwości UE odstępował jednak od ostat-

niego z wymagań, np. z uwagi na interes ogólny Unii o doniosłym znaczeniu
163

. 
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 Zob. S. Biernat, A. Wasilewski: Wolność gospodarcza w Europie…, str. 212-215. 
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Rozdział IV 

Ogólny interes Unii Europejskiej a swoboda dostępu do sieci kolejowych 

 

 

 

1 Rekonstrukcja pojęcia publicznoprawnych granic swobody umów o dostęp do 

sieci kolejowych. 

 

1.1 Źródła rekonstrukcji. 

 

Rekonstrukcja pojęcia publicznoprawnych granic swobody umów o dostęp do sieci 

kolejowych zostanie dokonana w oparciu o acquis communautaire. Przemawiają za 

tym następujące argumenty, które zostaną rozwinięte w kolejnych akapitach: po 

pierwsze, szczegółowe uregulowanie problematyki transportu kolejowego w prawie 

Unii Europejskiej, istotnie ograniczające swobodę legislacyjną państw członkowskich 

w tej dziedzinie; po drugie, relacja jaka zachodzi pomiędzy interesem publicznym       

w jego rozumieniu w poszczególnych państwach członkowskich a tzw. interesem 

ogólnym Unii Europejskiej, będącym pojęciem wytworzonym w wyniku orzeczniczej 

działalności Trybunału Sprawiedliwości UE; po trzecie, specyficzne usytuowanie 

acquis communautaire w hierarchii źródeł prawa, przejawiające się w koncepcjach 

pierwszeństwa (supremacji, prymatu, nadrzędności) prawa Unii Europejskiej wobec 

krajowych porządków prawnych, jego bezpośredniej skuteczności oraz obowiązku pro 

unijnej wykładni prawa krajowego.  

 

1.2 Interes ogólny Unii Europejskiej oraz interes publiczny jako pojęcia ucieleśniają-

ce wartości (dobra), które uzasadniają publicznoprawne ograniczenia swobody 

umów o dostęp do sieci kolejowych.  

 

Zgodnie z koncepcją przyjętą w niniejszym opracowaniu zagadnienie publicznopraw-

nych granic swobody zawierania i kształtowania treści umów o dostęp do sieci kole-

jowych jest rozpatrywane w aspekcie wartości (dóbr), które uzasadniają obowiązywa-

nie w porządku prawnym jej ograniczeń. Jak bowiem wynika z ustaleń dokonanych      

w rozdziale II pkt. 2 i 3 swoboda umów podlega ochronie zarówno w unijnym, jak       

i krajowym porządku prawnym, co oznacza, iż jej dozwolone ograniczenia muszą 

znajdować uzasadnienie w prawnie chronionych wartościach, dobrach. Ochrona swo-
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body umów w prawie unijnym wynika z faktu, iż stanowi ona jeden z elementów fun-

damentalnego prawa wolności gospodarczej. Jej ograniczenia podlegają w tym aspek-

cie ocenie, czy nie prowadzą do niedozwolonego naruszenia przez organy Unii Euro-

pejskiej lub organy państw członkowskich wolności gospodarczej. Według dorobku 

orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE jednym z warunków koniecznych do 

uznania ograniczeń praw podstawowych za dozwolone jest wykazanie, iż realizują one 

tzw. interes ogólny Unii Europejskiej
164

. Podobnie w prawie krajowym miarodajnym 

wzorcem kontroli dozwolonych ograniczeń swobody umów o dostęp do sieci kolejo-

wych jest art. 22 Konstytucji, stanowiący że: „Ograniczenie wolności działalności go-

spodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny inte-

res publiczny”. Pojęcia interesu ogólnego Unii Europejskiej czy też – na gruncie pra-

wa krajowego - interesu publicznego ucieleśniają wartości (dobra) uzasadniające 

ograniczenia kompetencji stron do zawierania i kształtowania treści umów o dostęp do 

sieci kolejowych i będące ich następstwem ograniczenia wolności gospodarczej.         

W tym znaczeniu stanowią te pojęcia „klucz” do rekonstrukcji wartości (dóbr) stoją-

cych u podstaw ograniczeń swobody tychże umów czy też, innymi słowy, wyznacza-

jących jej publicznoprawne granice.   

 

1.3 Relacja pomiędzy pojęciami interesu ogólnego Unii Europejskiej a interesu pu-

blicznego. 

 

1.3.1 Powyższe rozważania wymagają uzupełnienia poprzez określenie relacji zachodzą-

cych pomiędzy kategorią interesu ogólnego Unii Europejskiej, jako przynależną do 

unijnego porządku prawnego, a interesu publicznego, jako przynależną do porządku 

prawnego krajowego, po to by móc stwierdzić, która z nich wyznacza publicznopraw-

ne granice swobody umów o dostęp do sieci kolejowych w sposób pierwotny, a która 

w sposób zależny. Interes, jako pojęcie języka prawniczego, jest najczęściej utożsa-

miany z relacją pomiędzy jakimś stanem obiektywnym, aktualnym lub przyszłym,      

a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, które przynosi lub może przynieść ja-
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 W orzeczeniach w sprawach Nold oraz National Panasonic ETS użył bliskoznacznego terminu interes pu-

bliczny. Zob. cytowane już orz. ETS w sprawie 4/73 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung v. Komisja, 

ust. 14: „If rights of ownership are protected by the constitutional laws of all the member states and if similar 

guarantees are given in respect of their right freely to choose and practice their trade or profession, the rights 

thereby guaranteed, far from constitung unfettered prerogatives, must be viewed in the light of the social func-

tion of the property and activities protected thereunder. For this reason, rights of this nature are protected by law 

subject always to limitations laid down in accordance with the public interest” oraz orz. ETS z 26.06.1980         

w sprawie 136/79 National Panasonic v. Komisja, ECR 1980, str. 2033, ust. 20. 
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kiejś jednostce lub ogółowi
165

. W teorii prawa administracyjnego interes publiczny 

jest współcześnie zaliczany do kategorii tzw. klauzul generalnych, o z założenia nie-

ostrym charakterze
166

. Pojęcie to nie poddaje się próbom zdefiniowania w sposób 

bezwzględny, stały i trwały, z uwagi na brak stałego, trwałego i niezmiennego przed-

miotu definicji
167

. Wymaga ono permanentnej redefinicji, gdyż stanowi ciągle zmie-

niającą się kompozycję różnych wartości danego społeczeństwa w określonym czasie  

i miejscu
168

. Jest to zatem kategoria zbiorowa, odnosząca się do sfery prawnej ogólnie 

rozumianej społeczności, obejmująca prawnie uznane dobra, wartości o charakterze 

ponadindywidualnym
169

. Obok interesu publicznego doktryna posługuje się, ściśle         

z nią związaną, kategorią celów publicznych. Według W. Jakimowicza, cel publiczny 

rozumiany w sposób szeroki - to samo działanie administracji zdeterminowane praw-

nie i ukierunkowane na realizację interesu publicznego, a rozumiany wąsko - to pożą-

dany wynik tego działania w postaci zrealizowanego interesu publicznego o sprecy-

zowanym kształcie
170

. Kategoria celów publicznych pozwala nadać pojęciu interesu 

publicznego bardziej konkretny kształt i przybliżyć je do poszczególnych sfer działa-

nia administracji publicznej
171

. 

 

1.3.2 Pojawia się jednak pytanie, o relację jaka zachodzi pomiędzy interesem publicznym  

w jego rozumieniu w poszczególnych państwach członkowskich, a interesem ogólnym 

Unii Europejskiej, będącym pojęciem wytworzonym w wyniku orzeczniczej działal-

ności Trybunału Sprawiedliwości UE. Badający problematykę pojęcia i statusu intere-

su ogólnego w orzecznictwie Trybunału w kontekście relacji zachodzących pomiędzy 

nim a prawami fundamentalnymi M. Dybowski trafnie zauważa, iż „ów interes ogól-

ny, względnie publiczny, jest w orzecznictwie ETS delimitowany jako interes wspól-

notowy, co jak można wnioskować z orzecznictwa ma zapobiegać powoływaniu się 

przez państwa, a także przez sądy krajowe, na interes ogólny pojmowany inaczej, niż 

czyni to ETS w celu dokonywania przewidzianego prawem wspólnotowym ograni-

czania praw fundamentalnych. (…) Można bowiem przypuszczać, że stojąc na straży 

przestrzegania prawa wspólnotowego, ETS dba o nadawanie jednolitego sensu poję-
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 J. Lang: Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, str. 98-100. 
166

 Tak, J. Zimmermann: Prawo administracyjne…, str. 265-266.  
167

 M. Wyrzykowski: Pojęcie interesu społecznego w polskim  prawie administracyjnym, Warszawa 1986, str. 

47.   
168

 Tamże.  
169

 A. Duda: Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2008, 

str. 105.   
170

 W. Jakimowicz: Wykładnia w prawie administracyjnym, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2006, str. 93.  
171

 J. Zimmermann: Prawo administracyjne…, str. 266.  
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ciom prawnym i orzeczniczym tego porządku prawnego. Tak więc przeciwstawianie 

praw fundamentalnych interesowi ogólnemu może się dokonywać – jeśli takie rozu-

mienie intencji Trybunału jest właściwe – wyłącznie w domenie prawa wspólnotowe-

go. Zatem wspólnotowe prawa fundamentalne i wspólnotowy interes ogólny muszą 

przynależeć kategorialnie do tego samego porządku prawnego. (…) Można powie-

dzieć, że Trybunał dostarcza sposobu rozumienia interesu ogólnego, choć inspirowa-

nego pojmowaniem go w państwowych systemach prawnych, osadzając je w struktu-

rze i celach Wspólnoty”
172

. Cytowane rozważania, poza wynikającymi z Traktatu Li-

zbońskiego zmianami terminologicznymi, pozostają w pełni aktualne na gruncie prze-

pisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Również K. Strzyczkowski pod-

kreśla wyłączną kompetencję organów Unii Europejskiej do samodzielnego definio-

wania jej interesów, będącą według tego autora następstwem upoważnienia tychże or-

ganów do prowadzenia polityk gospodarczych, które w szerokim zakresie ograniczają 

wolność gospodarczą i interesy jej beneficjentów
173

. Jak pisze M. Dybowski „wydaje 

się (…) że mianem interesu ogólnego określa się szereg stanów rzeczy, potencjalnie 

składających się na dobro wspólne na poziomie Wspólnoty”
174

. Kategoria ta pełni rolę 

przeciwwagi dla praw fundamentalnych, które wyrażają wartości związane z autono-

mią jednostek
175

. Do uzasadnienia ograniczeń praw fundamentalnych nie wystarcza 

jednak powołanie się na sam interes ogólny, lecz należy dokonać identyfikacji tego in-

teresu poprzez wskazanie podporządkowanych mu celów, ujmowanych przez cytowa-

nego autora jako dobra składające się na dobro wspólne
176

. 

 

1.3.3 Zidentyfikowanie wartości wyznaczających publicznoprawne granice swobody umów 

o dostęp do sieci kolejowych wymaga zatem zrekonstruowania celów interesu ogólne-

go Unii Europejskiej, które kolidują z tą swobodą, przy przyjęciu za podstawowe źró-

dła rekonstrukcji prawodawstwa i orzecznictwa przynależnych do unijnego porządku 

prawnego. Niniejsza praca zakłada skoncentrowanie się na analizie następujących 

źródeł rekonstrukcji: 

(a) przepisów Traktatu, w tym zwłaszcza art. 90-100 TfUE (dawne art. 70-80 TWE), tj. 

przepisów statuujących wspólną politykę transportową;  
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 M. Dybowski: Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2007, str. 

155-156.  
173

 K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne…, str. 114. 
174

 M. Dybowski: Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS..., str. 148.  
175

 Tamże, str. 148 i 167. 
176

 Tamże, str. 152-153.  
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(b) przepisów rozporządzeń i dyrektyw o charakterze sektorowym (dotyczących sektora 

kolei), jak i innych aktów unijnego prawa wtórnego; 

(c) orzecznictwa sądów unijnych. 

 

1.4 Zasada pierwszeństwa prawa unijnego wobec krajowych porządków prawnych.  

 

1.4.1 Uzasadnienie dla dokonanego wyboru źródeł rekonstrukcji stanowi również specy-

ficzne usytuowanie acquis communautaire w hierarchii źródeł prawa, przejawiające 

się w koncepcjach pierwszeństwa (supremacji, prymatu, nadrzędności) prawa unijne-

go wobec krajowych porządków prawnych oraz jego bezpośredniej skuteczności. Za-

sada pierwszeństwa prawa unijnego, według której żadne przepisy prawodawstw kra-

jowych nie mogą przeważać nad prawem wywodzącym się z Traktatu, stanowiącym 

niezależne źródło prawa, została wypracowana w orzecznictwie Trybunału Sprawie-

dliwości UE
177

. Jej zastosowanie rozciąga się na wszystkie krajowe akty prawne
178

. 

Zasada ta wywiera praktyczny wpływ na obowiązki sądów państw członkowskich, 

które w razie stwierdzenia, w ramach rozpoznawanej sprawy, niezgodności normy 

prawa krajowego z prawem unijnym, powinny odmówić jej zastosowania i wydać 

orzeczenie na podstawie normy prawa unijnego
179

. Co więcej, w orzeczeniu w sprawie 

Factortame
180

 Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, iż rozpoznający sprawę sąd kra-

jowy powinien mieć możliwość zarządzenia tymczasowego zwolnienia zainteresowa-

nych podmiotów z obowiązku podlegania przepisom krajowym, po to, aby zapewnić 

pełną efektywność orzeczenia, które ma być wydane w kwestii istnienia praw, docho-

dzonych na podstawie prawa unijnego
181

.  
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 S. Biernat: Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawie-

dliwości [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
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dliwości…, str. 31-32.  
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1.4.2 Bezpośrednia skuteczność prawa unijnego jest natomiast właściwością niektórych jego 

norm, polegającą na tym, że mogą być one źródłem praw lub obowiązków jednostek 

(obywateli i osób prawnych), na które mogą się one powoływać wprost, tj. bez po-

średnictwa prawa krajowego
182

. Podmiotami unijnego porządku prawnego są bowiem 

nie tylko państwa członkowskie, ale również jednostki. Bezpośrednia skuteczność 

norm prawa unijnego wymaga, by były one sformułowane w sposób jasny i precyzyj-

ny, nie zawierały zastrzeżeń ani warunków i nakładały wprost obowiązki i uprawnie-

nia, nie pozostawiając państwom członkowskim swobody decyzyjnej w tej mierze
183

. 

Rozróżnia się bezpośredni skutek w wymiarze wertykalnym (gdy roszczenia jednostek 

mogą być podnoszone przeciwko państwu) lub horyzontalnym (gdy mogą być kiero-

wane również przeciwko innym jednostkom)
184

. Zagadnienie bezpośredniego skutku 

kształtuje się odmiennie w odniesieniu do przepisów Traktatu, rozporządzeń, dyrek-

tyw i decyzji. Przepisy Traktatu mogą posiadać walor bezpośredniej skuteczności, za-

równo na płaszczyźnie wertykalnej, jak i horyzontalnej, o ile spełniają sformułowane 

w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, a opisane powyżej warunki
185

. To 

samo dotyczy rozporządzeń, które zgodnie z art. 288 TfUE (dawny art. 249 TWE) ma-

ją zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich pań-

stwach członkowskich. Z ostatniej ze wskazanych cech orzecznictwo Trybunału wy-

wodzi ich bezpośredni skutek, co nie wyłącza jednak obowiązku zbadania, czy przepi-

sy danego, konkretnego rozporządzenia są wystarczająco jednoznaczne, precyzyjne 

oraz bezwarunkowe
186

. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, iż również z decyzji, któ-

ra nakłada obowiązki na państwo członkowskie lub na wszystkie państwa członkow-

skie, mogą wynikać wobec państwa uprawnienia jednostek, niebędących formalnie jej 

adresatami, na które można się powoływać przed sądami krajowymi
187

. W sposób 

bardziej złożony przedstawia się sytuacja w przypadku dyrektyw. Zgodnie z 288 

TfUE (dawny art. 249 TWE), o ile dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do 

którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, to pozo-

stawia organom krajowym swobodę wyboru formy i środków jej implementacji.         

W razie dokonania przez państwo członkowskie terminowej i pełnej implementacji 
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 Tamże, str. 32. Por. orz. ETS z 5.02.1963 w sprawie 26/62 NV Algemene Transport - en Expeditie Onderne-

mig Van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, ECR 1963, str. 3.  
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 A. Kalisz: Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer Polska, 2007, str. 44.  
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dyrektywy obowiązki i prawa jednostek będą miały źródło w odpowiednich przepi-

sach prawa krajowego
188

. W razie natomiast nie wywiązania się przez państwo człon-

kowskie z tego obowiązku powstaje problem bezpośredniej skuteczności przepisów 

dyrektywy, która nie została prawidłowo albo w ogóle transponowana do prawodaw-

stwa wewnętrznego, a termin do jej implementacji upłynął. Przyjmuje się, iż jednostki 

mogą w sposób skuteczny powoływać się na przyznawane im taką dyrektywą upraw-

nienia wobec państwa, o ile konstytuujące je przepisy dyrektywy są bezwarunkowe         

i wystarczająco dokładne do bezpośredniego zastosowania
189

. Władze państwa człon-

kowskiego nie mogą natomiast powoływać się na przepisy nie implementowanej dy-

rektywy, które pogarszają sytuację jednostki
190

. Wyłączona jest również możliwość 

powoływania się na przepisy dyrektywy dotyczące stosunków pomiędzy jednostka-

mi
191

. Wyrok Trybunału w sprawie Fratelli Constanzo SpA v. Comune di Milano ma  

z kolei kluczowe znaczenie dla problemu związania prawem unijnym organów admi-

nistracyjnych
192

. W świetle tego orzeczenia, także krajowe organy administracji,          

w tym administracji zdecentralizowanej, są zobowiązane do stosowania przepisów 

prawa unijnego oraz powstrzymania się od stosowania przepisów prawa krajowego, 

które są z nim sprzeczne. Państwa członkowskie zostały zatem zobowiązane do za-

pewnienia efektywności prawu unijnemu również w relacjach władz administracyj-

nych z jednostkami
193

.  

 

1.4.3 Na organach państw członkowskich spoczywa również obowiązek pro unijnej (przy-

jaznej) wykładni prawa krajowego. Jest ona związana z tzw. pośrednim stosowaniem 

prawa unijnego, kiedy to podstawę decyzyjną stanowi norma prawa krajowego, ale 

prawo unijne traktowane jest jako wzorzec i punkt odniesienia dla jej zrekonstruowa-

nia
194

. W uzasadnieniu wyroku z dnia 17 lipca 2007 r.
195

 Trybunał Konstytucyjny 

wskazał, że „interpretacja granic swobody gospodarczej i swobody umów (także do-

konywana przez Trybunał Konstytucyjny) powinna uwzględniać kierunek wykładni, 
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który jest najbardziej zgodny z koncepcją rozwiązań obowiązujących w prawie 

wspólnotowym i odpowiada utrwalonemu orzecznictwu europejskiemu. Interpretacja 

przyjazna dla prawa europejskiego powinna być jak najbliższa acquis communauta-

ire”
196

.  

 

1.4.4 Należy w końcu wskazać, że określone w art. 91 TfUE (dawny art. 72 TWE) kompe-

tencje Unii Europejskiej do ustanawiania wspólnych reguł mających zastosowanie do 

transportu międzynarodowego wykonywanego z lub na terytorium państwa członkow-

skiego bądź tranzytu przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich, do 

ustanawiania warunków dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w pań-

stwie członkowskim do transportu krajowego w państwie członkowskim, do ustana-

wiania środków pozwalających polepszyć bezpieczeństwo transportu oraz wszelkich 

innych potrzebnych przepisów mają charakter dzielony (art. 4 ust. 2 TfUE). Oznacza 

to, że zgodnie z art. 2 ust. 2 TfUE Unia i państwa członkowskie mogą stanowić prawo 

i przyjmować w dziedzinie transportu wiążące akty prawne, jednak państwa człon-

kowskie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonała swojej 

kompetencji. W praktyce, dalece szczegółowe uregulowanie dziedziny transportu 

przepisami prawa unijnego istotnie ogranicza swobodę legislacyjną prawodawców 

krajowych.   

 

 

2 Urzeczywistnienie zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej jako pu-

blicznoprawna granica swobody umów o dostęp do sieci kolejowych.  

 

2.1 Pojęcie zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej.  

 

2.1.1 Pierwszym z celów interesu ogólnego Unii Europejskiej wyznaczającym publiczno-

prawne granice swobody umów o dostęp do sieci kolejowych jest urzeczywistnienie 

„zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej”. Pojęcie to obejmuje dwa imma-

nentnie związane ze sobą procesy, a to: tworzenia w sektorze kolei wewnętrznego 

rynku (zwanego dalej również „integracją”) oraz jego otwierania na konkurencję (da-

lej określanego także mianem „liberalizacji”). Ich wzajemny związek wyznacza art.    

3 ust. 1 lit. „b” TfUE oraz art. 3 ust. 3 TUE (dawny art. 2 TUE). Przepisy te przesą-
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dzają, iż rynek wewnętrzny ma funkcjonować w oparciu o mechanizm efektywnej 

konkurencji. Traktatowe reguły konkurencji znajdują zastosowanie, przy uwzględnie-

niu specyfiki transportu (zob. art. 91 TfUE, dawny art. 71 TWE), również w odniesie-

niu do sektora transportu, co zostało potwierdzone w orzecznictwie Trybunału Spra-

wiedliwości UE
197

. Opisywany związek przejawia się również w tym, że liberalizacja, 

sama w sobie będąca celem traktatowym, zarazem znosi bariery prawne stojące na 

przeszkodzie utworzenia wewnętrznego rynku kolei. Ilustruje to szerszą współzależ-

ność, polegającą na tym, że wymogi budowy wewnętrznego rynku determinują cele 

unijnej polityki konkurencji. Sprawiają, iż polityka ta - obok swej zasadniczej obecnie 

funkcji, tj. ochrony interesu Unii Europejskiej we właściwym funkcjonowaniu mecha-

nizmu konkurencji - ma także na celu wspomaganie eliminacji barier w swobodnym 

przepływie towarów, osób, usług i kapitału
198

.  

 

2.1.2 Liberalizacja oraz integracja unijnego sektora transportu należą do jednych z węzło-

wych założeń Strategii Lizbońskiej, będącej kluczowym programem społeczno-

gospodarczym Unii Europejskiej. W Strategii Lizbońskiej zaakcentowano wagę oby-

dwu procesów w aspekcie efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wska-

zano na konieczność przyspieszenia otwierania na konkurencję wszystkich podsekto-

rów transportu. Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej zawarte w Strategii 

Lizbońskiej zostały następnie inkorporowane do białej księgi: „Europejska polityka 

transportowa na 2010 r.: czas na decyzje”
199

, która wyznacza cele Unii w dziedzinie 
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transportu w perspektywie do roku 2010
200

. Strategia Lizbońska wraz z ww. białą 

księgą stanowią jedne ze źródeł rekonstrukcji omawianego celu interesu ogólnego. 

 

2.1.3 Punktem wyjścia dla dalszych, pogłębionych rozważań w przedmiocie budowy zinte-

growanej europejskiej przestrzeni kolejowej będzie wspólna polityka transportowa. 

Jest to jedna z tzw. polityk sektorowych. Stanowi zatem instrument oddziaływania 

przez Unię i państwa członkowskie na zachodzące w sektorze transportu procesy go-

spodarcze
201

. W jej ramach Unia i państwa członkowskie podejmują - w dziedzinie 

transportu - działania skierowane na osiągnięcie podstawowych celów Traktatów
202

. 

Pierwszoplanowe miejsce pośród tych celów, w aspekcie ich korelacji z problematyką 

transportu, zajmuje budowa wewnętrznego rynku - obszaru bez wewnętrznych granic, 

w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału
203

. Na 

transport, jako ważny aspekt urzeczywistnienia wewnętrznego rynku wskazują pream-

buły dyrektyw kolejowych. I tak, pierwszy akapit preambuły dyrektywy Rady 

91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 

25) stanowi, że: „Większa integracja sektora transportu we Wspólnocie jest podsta-

wowym elementem rynku wewnętrznego, a koleje stanowią istotną część sektora 

transportu Wspólnoty”. Zgodnie z pkt. 1 preambuły dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 

kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawa-

nia świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29): „Większa integracja 

sektora kolejowego Wspólnoty jest bardzo istotnym elementem sfinalizowania rynku 

wewnętrznego (…)”.  

 

2.1.4 Pomiędzy transportem a wewnętrznym rynkiem zachodzą dwa rodzaje zależności.         

Z jednej strony – ujmując problem w perspektywie gospodarczej – transport, jako 

„nośnik” towarów i osób, umożliwia ich przemieszczanie się po obszarze Unii Euro-

pejskiej. Bez sprawnego systemu transportowego idea wewnętrznego rynku, jako 

przestrzeni, gdzie towary i osoby swobodnie cyrkulują pomiędzy państwami człon-

kowskimi nie mogłaby zostać urzeczywistniona. Z drugiej strony - ujmując zagadnie-

nie od strony regulacji prawnych - traktatowe pojęcie wspólnego rynku (art. 26 ust. 2 
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 Szerzej na ten temat zob. A. Grzelakowski: Polityka w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energetyki 
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TfUE, dawny art. 14 ust. 2 TWE) obejmuje cztery swobody: przepływu towarów, 

osób i kapitału oraz świadczenia usług
204

. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

utworzenia wewnętrznego rynku w sektorze transportu ma urzeczywistnienie tam 

ostatniej z wymienionych swobód, tj. swobody świadczenia usług. Obowiązek jej 

wprowadzenia w tym obszarze spoczywa, zgodnie ze znowelizowanym Traktatem            

z Lizbony art. 91 ust. 1 TfUE (dawny art. 71 ust. 1 TWE), na Parlamencie Europej-

skim i Radzie
205

. Stąd też, dalsze rozważania koncentrować się będą na kluczowej dla 

urzeczywistnienia zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej swobodzie świad-

czenia kolejowych usług transportowych. 

 

2.1.5 Usługami w rozumieniu Traktatu są świadczenia wykonywane zwykle za wynagro-

dzeniem, w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepły-

wie towarów, kapitału i osób (art. 57 TfUE, dawny art. 50 TWE). Działalność objętą 

zastosowaniem traktatowej swobody świadczenia usług musi cechować tzw. element 

transgraniczy. Może ona występować w czterech formach
206

:  

(a) tzw. czynna swoboda świadczenia usług, polegająca na tym, że usługodawca przyna-

leżny do jednego państwa członkowskiego i prowadzący w nim stałą działalność go-

spodarczą przemieszcza się czasowo do innego kraju członkowskiego w celu świad-

czenia tam usługi; 

(b) tzw. bierna swoboda świadczenia usług, która polega na tym, że usługobiorca przyna-

leżny do jednego państwa członkowskiego przemieszcza się do innego kraju człon-

kowskiego, gdzie swoją siedzibę ma usługodawca, w celu skorzystania tam ze świad-

czonych przez niego usług; 

(c) sytuacja, gdy granicę przekracza sama usługa; 

(d) sytuacja, gdy usługodawca i usługobiorca przynależni do innych państw członkow-

skich znajdują się w państwie trzecim, w którym świadczona jest usługa.  

 

2.1.6 Zgodnie z art. 58 ust. 1 TfUE (dawny art. 51 ust. 1 TWE) swoboda świadczenia usług 

regulowana jest w dziedzinie transportu w ramach wspólnej polityki transportowej. 

Oznacza to wyłączenie stosowania w tym obszarze ogólnych regulacji traktatowych 

                                                 
204

 Na temat swobody świadczenia usług, jako elementu składającego się na pojęcie wspólnego rynku zob. sze-

rzej M. Szydło: Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją,  

TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006, str. 63-71. 
205

 Por. wydane na gruncie przepisów TWE orz. ETS z 22.05.1985 w sprawie 13/83 Parlament Europejski         

v. Rada, ECR 1985, str. 1513.  
206

 Rozróżnienie podaję za E. Skrzydło – Tefelska: Swoboda świadczenia usług [w:] Prawo Unii Europejskiej. 

Prawo materialne i polityki…, str. 106-107.  
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dotyczących usług. Konsekwentnie, usługi w dziedzinie transportu objęte postanowie-

niami tytułu V Traktatu zostały wyłączone również spod zakresu zastosowania dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (tzw. 

dyrektywy usługowej)
207

. Jak zostało to już zasygnalizowane w jednym z poprzednich 

akapitów, obowiązek urzeczywistnienia swobody świadczenia usług transportowych 

spoczywa na Parlamencie Europejskim i Radzie. Zgodnie z art. 91 ust. 1 TfUE (dawny 

art. 71 ust. 1 TWE) zostały one zobowiązane do ustanowienia, przy uwzględnieniu 

specyficznych uwarunkowań występujących w sektorze transportu: 

(a) wspólnych reguł mających zastosowanie do transportu międzynarodowego wykony-

wanego z lub na terytorium państwa członkowskiego lub tranzytu przez terytorium 

jednego lub większej liczby państw członkowskich; 

(b) warunków dostępu przewoźników nie mających stałej siedziby w państwie członkow-

skim do transportu krajowego w państwie członkowskim; 

(c) środków pozwalających polepszyć bezpieczeństwo transportu; 

(d) wszelkich innych potrzebnych przepisów.  

 

2.1.7 Wprowadzenie w życie swobody świadczenia usług w unijnym sektorze kolei wyma-

gało przezwyciężenia barier technicznych i prawnych, stojących na przeszkodzie jego 

integracji. Zostaną one szczegółowo omówione w pkt. 3 i 4 poniżej. Wcześniej jednak 

warto zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do swobody świadczenia usług, swoboda 

przedsiębiorczości (art. 49-55 TfUE, dawne art. 43 – 48 TWE), której istota wyraża 

się w wolności wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajduje bez-

pośrednie zastosowanie w sektorze transportu
208

. W piśmiennictwie rozróżnia się tzw. 

pierwotną i wtórną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej
209

. Ta pierwsza 

polega na podjęciu samodzielnej, nowej działalności gospodarczej w innym państwie 

członkowskim; ta druga zaś na podjęciu działalności gospodarczej przez przedsiębior-

stwo działające już w jednym państwie członkowskim również w innym takim pań-

stwie
210

. Wtórne prowadzenie działalności gospodarczej może następować zarówno za 

pomocą jednostek prawnie samodzielnych (przedsiębiorstw zależnych), jak i nie po-

                                                 
207

 Art. 2 ust. 2 lit. „d” dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku 

wewnętrznym (Dz. U. L 376 z 27.12.2006, str. 36).  
208

 Zob. G. Zellhofer: Der Wettbewerb auf den Europäischen Schienenverkehrsmärkten, NWV Neuer Wis-

senschaftlicher Verlag, Wien – Graz 2003, str. 34-35; O. Stehmann, G. Zellhofer: Dominant Rail Undertakings 

under European Competition Policy…, str. 331; W. – H. Roth: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej 

i swoboda świadczenia usług [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej…, str. 415-416.  
209

 Por. W. – H. Roth, tamże, str. 424. 
210

 J. Barcz: Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki…, str. 81. 
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siadających tego atrybutu (różnego rodzaju agencji, oddziałów, filii itd.)
211

. Kryterium 

rozróżnienia dwóch przedstawionych powyżej swobód (świadczenia usług i prowa-

dzenia działalności gospodarczej) wyznaczył w sposób najpełniejszy Trybunał Spra-

wiedliwości UE w orzeczeniu w sprawie Gebhard
212

. Decydujący dla uznania, że dana 

działalność podpada pod przepisy o swobodzie przedsiębiorczości jest zamiar stałego 

związania się prowadzącego ją podmiotu z życiem gospodarczym państwa, w którym 

działalność ta jest prowadzona, podczas gdy w przypadku swobody świadczenia usług 

obecność usługodawcy na terytorium innego państwa ma charakter tymczasowy 

(przejściowy)
213

. Ów przejściowy charakter świadczenia usług powinno się oceniać 

przez pryzmat konkretnej sprawy, uwzględniając czas trwania, częstotliwość, regular-

ność i ciągłość poddawanej ocenie działalności. Posiadanie przez świadczącego usługi 

określonej infrastruktury w państwie ich odbiorców, koniecznej do ich świadczenia 

nie wyklucza przy tym z góry zakwalifikowania danej działalności jako świadczenia 

usług. W kontekście prowadzonych tu rozważań zgodzić się trzeba ze stanowiskiem, 

iż kabotaż w transporcie kolejowym nie jest objęty zastosowaniem przepisów o swo-

bodzie działalności gospodarczej
214

.  

 

2.2 Techniczne bariery wdrożenia zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej. 

 

Stojące na przeszkodzie urzeczywistnienia zintegrowanej europejskiej przestrzeni ko-

lejowej bariery techniczne wynikają z tego, iż koleje poszczególnych państw człon-

kowskich Unii Europejskiej rozwijały się w sposób od siebie niezależny. Skutkiem te-

go było przyjęcie różnorodnych w skali europejskiej rozwiązań technicznych oraz sys-

temów szkolenia i pracy personelu
215

. Osiągnięcie tzw. interoperacyjności, tj. zdolno-

ści do niezakłóconego i bezpiecznego przemieszczania się pociągów w ramach tran-

seuropejskich systemów kolei (konwencjonalnych i dużych prędkości), wymaga doce-

lowej harmonizacji elementów technicznych ruchu kolejowego, tj. systemów zasila-

nia, sygnalizacji, hamowania, bezpieczeństwa i informacji oraz ujednolicenia zasad 

                                                 
211

 Zob. Szerzej W. – H. Roth: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług…, 

str. 424-425.  
212

 Orz. ETS z 30.11.1995 w sprawie 55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procu-

ratori di Milano, ECR 1995, str. I-4165.  
213

 Za E. Skrzydło – Tefelska: Swoboda świadczenia usług…, str. 109-110.  
214

 Tak, G. Zellhofer: Der Wettbewerb auf den Europäischen…, str. 34-35. 
215

 Zob. M. Heiming: Bahnen für Europa: Innovationen – Chancen – Risiken, ZEVrail Glasers Annalen, nr       

1-2/2006, str. 18-22, Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej, nr 5/2006, poz. 82. 
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szkolenia i pracy personelu
216

. W tym celu Unia przyjęła szereg aktów prawnych, któ-

rych materia wykracza jednak poza przyjęte ramy niniejszego opracowania
217

. 

 

2.3 Prawne bariery wdrożenia zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej. 

 

Na drodze ku urzeczywistnieniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej sta-

ły również bariery prawne. U progu procesu liberalizacji rynki kolejowych usług 

transportowych państw członkowskich Unii Europejskiej funkcjonowały na zasadach 

prawnego monopolu (zob. rozdział I pkt 2.2). Wobec tego świadczenie usług transgra-

nicznych możliwe było wyłącznie w oparciu o współpracę pomiędzy tzw. „flagowy-

mi” przewoźnikami kolejowymi z poszczególnych krajów
218

. Monopol prawny to sy-

tuacja, gdy państwo gwarantuje przedsiębiorcy, na podstawie przepisu prawa, wyłącz-

ność na rynku właściwym na produkcję określonych dóbr lub świadczenie określo-

nych usług
219

. Wyróżnia się dwa rodzaje praw monopolowych: prawa wyłączne
220

 

oraz prawa specjalne
221

. Istotą monopolu prawnego jest więc to, że inne przedsiębior-

stwa byłyby faktycznie zdolne prowadzić działalność gospodarczą objętą monopolem, 

ale z mocy przepisu prawa zostały pozbawione takiej możliwości
222

. Niezbędnym wa-

runkiem budowy zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej, opartej na swo-

                                                 
216

 W. Kunz: Interoperabilität: Schlüssel für Liberalisierung und Harmonisierung des Eisenbahnverkehrs in 

Europa, Eisenbahningenieur, nr 9/2006, str. 144-147, Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyj-

nej, nr 12/2006, poz. 181. 
217

 Problematyka ta została w ogólnych zarysach przedstawiona w rozdziale V pkt 2.1.3.5 lit. „a”. 
218

 O. Stehmann, I. Mackay: Liberalisation and competition policy in railways…, str. 21-25. 
219

 K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne…, str. 284-285. 
220

 Zgodnie z art. 2 lit. „f” dyrektywy Komisji 2006/111/WE w sprawie przejrzystości stosunków finansowych 

między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finanso-

wej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz. U. L 318 z 17.11.2006, str. 17), prawa wyłączne oznaczają 

prawa przyznane jednemu przedsiębiorstwu przez państwo członkowskie na mocy dowolnego instrumentu usta-

wowego, wykonawczego lub administracyjnego, zastrzegające dla tego przedsiębiorstwa wyłączne prawa do 

świadczenia usług lub prowadzenia działalności na danym obszarze geograficznym.  
221

 Zgodnie z art. 2 lit. „g” dyrektywy Komisji 2006/111/WE w sprawie przejrzystości stosunków finansowych 

między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finanso-

wej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz. U. L 318 z 17.11.2006, str. 17), prawa specjalne oznaczają 

prawa przyznane przez państwo członkowskie ograniczonej liczbie przedsiębiorstw, na mocy dowolnego in-

strumentu ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego, które na danym obszarze geograficznym: i) 

ograniczają do dwóch lub więcej liczbę takich przedsiębiorstw, mających zezwolenie na świadczenie usług lub 

podejmowanie działalności, na zasadzie innej niż poprzez stosowanie obiektywnych, proporcjonalnych, i niedy-

skryminacyjnych kryteriów; lub ii) wyznaczają, na zasadzie innej niż przez stosowanie takich kryteriów, kilka 

konkurujących ze sobą przedsiębiorstw do świadczenia usług lub podjęcia działalności; lub iii) przyznają jakie-

mukolwiek przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom, na zasadzie innej niż przez stosowanie takich kryteriów, 

jakiekolwiek ustawowe lub administracyjne korzyści, które mają istotny wpływ na zdolność innych przedsię-

biorstw do świadczenia tych samych usług lub prowadzenia tego samego rodzaju działalności na tym samym 

obszarze geograficznym na warunkach zasadniczo równoważnych.   
222

 K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne…, str. 285.  
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bodnym przepływie kolejowych usług transportowych, było zatem otwarcie tego sek-

tora na konkurencję
223

.  

 

2.4 Analiza przyczyn konfliktu pomiędzy tworzeniem zintegrowanej europejskiej 

przestrzeni kolejowej a swobodą umów o dostęp do sieci kolejowych. 

 

2.4.1 Jak wskazano w rozdziale I pkt. 2.2 u progu procesu liberalizacji sektory kolei państw 

członkowskich Unii Europejskiej funkcjonowały w oparciu o model pionowo zinte-

growanego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność gospodarczą na wszystkich 

szczeblach procesu produkcyjnego, począwszy od wybudowania infrastruktury kole-

jowej, a skończywszy na świadczeniu kolejowych usług transportowych. Konsekwen-

cją tego modelu było przenoszenie monopolu z rynku infrastruktury kolejowej (gdzie 

znajduje on uzasadnienie w teorii monopolu naturalnego), na rynek kolejowych usług 

transportowych. Urzeczywistnienie w sektorze kolei wewnętrznego rynku funkcjonu-

jącego w oparciu o mechanizm efektywnej konkurencji wymagało w tym kontekście 

podjęcia dwustopniowych działań
224

. W pierwszej kolejności należało znieść bariery 

formalnoprawne, stojące na przeszkodzie wejścia na rynek kolejowych usług transpor-

towych nowych uczestników, tj. ustanowione na tym rynku prawa monopolowe. Etap 

ten, choć niezbędny dla otwarcia ww. rynku na konkurencję, nie gwarantuje jej efek-

tywnego funkcjonowania. Na formalnie zdemonopolizowanych rynkach kolejowych 

usług transportowych większości państw członkowskich UE ciągle bowiem działają, 

dysponujący dużą siłą rynkową, dawni (tzw. „zasiedziali”) monopoliści. Mają oni 

możliwość skutecznego kreowania nowych barier wejścia na rynek, mogących zastą-

pić wcześniejsze, formalnoprawne ograniczenia. Z reguły są to przedsiębiorstwa pio-

nowo zintegrowane. Kontrolując dostęp do sieci, mogą narzucać ich konkurentom 

                                                 
223

 Por. V. Emmerich: Monopole i przedsiębiorstwa publiczne…, str. 886-888.  
224

 Por. M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…, str. 

93 i 109. Autor ten wskazuje dwie zasadnicze grupy zagadnień, na których powinny koncentrować się regula-

cyjne działania państwa, mające na celu podtrzymanie w sektorach infrastrukturalnych efektywnej konkurencji. 

Działania te mają być ukierunkowane w pierwszej kolejności na znoszenie w tych sektorach praw monopolo-

wych, a następnie na stworzenie tam takich warunków gry rynkowej, które będą sprzyjały rozwojowi skutecznej 

rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Do tych ostatnich zalicza przede wszystkim zapewnienie zaintereso-

wanym przedsiębiorstwom dostępu do sieci infrastrukturalnych. Por. też T. Skoczny: Ochrona konkurencji         

a prokonkurencyjna regulacja sektorowa…, str. 13-16. Autor ten wyróżnia trzy obszary regulacji prokonkuren-

cyjnej, a to: rozdzielenie działalności gospodarczej od regulacyjnej, otwieranie dotychczas zamkniętych rynków 

na konkurencję oraz tworzenie prokonkurencyjnych warunków funkcjonowania tych rynków. Do trzeciego ob-

szaru zalicza: wydzielenie księgowe lub organizacyjne, a następnie zmiany strukturalne i własnościowe po-

szczególnych powiązanych rodzajów działalności; zakaz prowadzenia działalności usługowej na bazie sieci         

i urządzeń kluczowych, którymi przedsiębiorca dysponuje (zarządza); zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń 

kluczowych, bez których nie można byłoby świadczyć innych usług na przejrzystych, kosztowych i niedyskry-

minacyjnych zasadach.  



 

 

84 

niekorzystne warunki dostępowe, a nawet bezpodstawnie odmawiać dostępu
225

. Stąd 

też, poza zniesieniem praw monopolowych, nieodzowne było wprowadzenie rozwią-

zań prawnych umożliwiających zainteresowanym przedsiębiorstwom podjęcie rywali-

zacji z dawnymi monopolistami. W przeciwnym wypadku te pierwsze – nawet w bra-

ku formalnoprawnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej - i tak w prakty-

ce nie miałyby możliwości świadczenia kolejowych usług transportowych na „konku-

rencyjnych” warunkach
226

, ponieważ: 

(a) Nie są w stanie wybudować własnych sieci kolejowych, gdyż te mają charakter urzą-

dzeń kluczowych (zob. rozdział I pkt 1.3).  

(b) Można zakładać, że zarządzające istniejącymi sieciami pionowo zintegrowane przed-

siębiorstwa co do zasady nie byłyby skłonne dobrowolnie dopuszczać konkurentów 

na, z reguły zdominowane przez te przedsiębiorstwa, rynki kolejowych usług transpor-

towych. Założenie to opiera się na leżącej u ekonomicznych podstaw holdingu wspól-

nocie interesów i celów gospodarczych, która sprawia, że w interesie pionowo zinte-

growanego przedsiębiorstwa leży koordynacja zachowań gospodarczych wewnątrz 

holdingu (zob. rozdział II pkt 3.2.2.2).   

(c) Tzw. unbundling ma w sektorze kolei ograniczony charakter. Nałożony na państwa 

członkowskie UE wymóg oddzielenia wykonywanej w ramach pionowo zintegrowa-

nych przedsiębiorstw kolejowych działalności polegającej na zarządzaniu infrastruktu-

rą kolejową od działalności polegającej na świadczeniu kolejowych usług transporto-

wych ogranicza się do płaszczyzny księgowej i organizacyjnej (zob. art. 6 ust. 1 i 2 

dyrektywy Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz. U. L 

237, z 24.8.1991, str. 2).  

 

2.4.2 Przyjęta przez Unię Europejską, w uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, metoda 

urzeczywistniania zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej, polega na stop-

niowym otwieraniu na konkurencję poszczególnych segmentów rynku kolejowych 

usług transportowych
227

, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań prawnych, ma-

jących na celu zagwarantowanie niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do sie-

ci. Kluczowym z nich, z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania, jest ogra-

                                                 
225

 M. Szydło, tamże, str. 84-85 i 109; zob. też A. Szablewski: Regulacyjny paradoks pierwszej fazy liberalizacji 

sektorów sieciowych – perspektywa historyczna [w:] Ochrona konkurencji i niezależna regulacja sektorowa, 

Problemy zarządzania, nr 3/2004, str. 147.  
226

 Por. M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki…,  

str. 69-70 i 256; tenże: Dostęp do sieci infrastrukturalnych na zliberalizowanych rynkach Unii Europejskiej, 

Państwo i Prawo, nr 1/2005, str. 81.   
227

 Zob. rozdział I pkt 3.6.  
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niczająca swobodę kontraktowania publicznoprawna reglamentacja umów o dostęp do 

sieci kolejowych
228

. Przejawia się ona na poniżej wskazanych płaszczyznach, które 

zostaną szczegółowo omówione w rozdziale V niniejszego opracowania:   

(a) ograniczeniach swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umów o korzysta-

nie z przydzielonych tras pociągów wynikających z nałożonego na zarządców infra-

struktury przymusu kontraktowania (rozdział V pkt 2.1.1); 

(b) ograniczeniach swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umów ramowych 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych wynikających z kompe-

tencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do ich zatwierdzania (rozdział V pkt 

2.1.2); 

(c) ograniczeniach swobody decydowania o zawarciu albo niezawarcia umów o trakcję        

w związku z możliwością uznania odmowy świadczenia usługi trakcyjnej za naduży-

cie pozycji dominującej zakazane na mocy art. 102 TfUE, dawnego art. 82 TWE (roz-

dział V pkt 2.1.3); 

(d) ograniczeniach swobody wyboru kontrahenta w umowach o korzystanie z przydzielo-

nych tras pociągów wynikających ze szczególnego trybu zawierania tych umów (roz-

dział V pkt 2.2.1); 

(e) ograniczeniach swobody kształtowania treści umów o korzystanie z przydzielonych 

tras pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej li-

nii kolejowych poprzez wyłączenie możliwości swobodnego kształtowania wynagro-

dzenia umownego (rozdział V pkt. 2.3.1.1 i 2.3.1.2); 

(f) innych ograniczeniach swobody kształtowania treści umów o korzystanie z przydzie-

lonych tras pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych, w tym m.in. odnoszących się do terminu ich obowiązywania 

(rozdział V pkt 2.3.1.3).  

 

 

 

 

 

                                                 
228

 Wśród innych, aniżeli publicznoprawna reglamentacja swobody zawierania i kształtowania treści umów        

o dostęp do sieci kolejowych, rozwiązań prawnych, mających na celu zagwarantowanie niedyskryminacyjnego 

dostępu stron trzecich do sieci kolejowej, można wymienić tzw. unbundling (zob. pkt 2.4.1 lit „c”) oraz nałożo-

ny na państwa członkowskie obowiązek powołania tzw. organów alokujących sprawujących funkcje alokacji 

(przydzielania) zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz wyznaczania opłat za jej użytkowanie (zob. 

rozdział II pkt 3.2.2).    
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3 Ochrona usług publicznych jako publicznoprawna granica swobody umów o do-

stęp do sieci kolejowych. 

 

3.1 Pojęcie i zasady funkcjonowania usług w ogólnym interesie gospodarczym w sek-

torze kolei. 

 

3.1.1 Drugim z celów interesu ogólnego Unii Europejskiej wyznaczającym publicznopraw-

ne granice swobody umów o dostęp do sieci kolejowych jest ochrona usług publicz-

nych. Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym zostało omówione w rozdziale 

I pkt 5. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym występują w sektorze kolei pod na-

zwą „usług publicznych”. Materia ta została uregulowana w rozporządzeniu (WE) 

1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym usług publicznych w zakre-

sie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 

1)
229

. Zakresem zastosowania tego aktu prawnego objęty jest pasażerski transport pu-

bliczny, definiowany jako usługi transportu pasażerskiego o ogólnym znaczeniu go-

spodarczym świadczone publicznie w sposób niedyskryminacyjny i ciągły (art. 2 lit. 

„a”). Tego rodzaju usługi mogą być przedmiotem „zobowiązań z tytułu świadczenia 

usług publicznych”, jeżeli ich wykonywania podmiot świadczący usługi nie podjąłby 

się albo nie podjąłby się na wymaganych przez właściwy organ zakresie i warun-

kach
230

 bez rekompensaty, ze względu na swój własny interes gospodarczy (art. 2 lit. 

„e”). Celem wymogów ustanawianych przez właściwy organ może być m.in. nadanie 

usługom bardziej masowego charakteru, wyższego poziomu bezpieczeństwa, lepszej 

jakości lub niższej ceny, aniżeli w sytuacji, gdy byłyby one świadczone tylko na zasa-

dzie swobodnej gry sił rynkowych. Podmiotem świadczącym usługi publiczne (art. 2 

lit. „d”) może być zarówno publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo lub grupa przed-

                                                 
229

 Rozporządzenie (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 1) uchyli-

ło rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 w sprawie działania państw członkowskich dotyczącego zobowiązań 

związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. U. 

L 156 z 28.6.1969, str. 1), które z czasem przestało odpowiadać rzeczywistości gospodarczej sektora. Rozporzą-

dzenie to m.in. nie określało sposobu udzielania zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie 

usług publicznych, w tym przede wszystkim sytuacji, w jakich powierzanie świadczenia tych usług powinno 

następować w drodze przetargu. Na ten temat zob. szerzej uzasadnienie wniosku Komisji z dn. 20 lipca 2005 r. 

dotyczącego rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie usług publicznych w zakresie transpor-

tu pasażerskiego kolejowego i drogowego, COM(2005) 319 wersja ostateczna. Zaznaczyć jednak trzeba, iż art. 

8, 10 i 12 nowego rozporządzenia zawierają przepisy przejściowe, które przesuwają termin wejścia w życie 

zarówno całego aktu prawnego (3 grudnia 2009 r.), jak i jego określonych przepisów. Co więcej, przepisy rozpo-

rządzenia (EWG) Rady nr 1191/69 będą nadal stosowane w odniesieniu do usług transportu towarowego przez 

okres trzech lat od wejścia w życie nowego rozporządzenia.  
230

 Przez właściwy organ (art. 2 lit. „b”) rozumiany jest organ publiczny lub grupa organów publicznych państwa 

członkowskiego lub państw członkowskich lub instytucja, uprawnione do ingerowania w publiczny transport 

pasażerski na danym obszarze geograficznym. 
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siębiorstw, jak i instytucja publiczna. Rozporządzenie (WE) 1370/2007 wprowadza 

jako regułę powierzanie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych na drodze 

konsensualnej, w zamian za przyznanie wyłącznego prawa lub rekompensaty. Prawo 

wyłączne (art. 2 lit. „f”) daje możliwość świadczenia niektórych usług publicznych        

w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci lub na danym obsza-

rze geograficznym z wyłączeniem innych podmiotów świadczących usługi. Rekom-

pensata (art. 2 lit. „g”) to z kolei każda korzyść, zwłaszcza finansowa, przyznana bez-

pośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie re-

alizacji usług publicznych lub powiązana z tym okresem. Na zasadzie wyjątku,          

w przypadku zakłócenia w świadczeniu usług albo bezpośredniego ryzyka powstania 

takiej sytuacji, właściwy organ może zastosować środek nadzwyczajny, w postaci de-

cyzji o nałożeniu zobowiązania do świadczenia określonych usług publicznych przez 

okres nieprzekraczający dwóch lat. Drugi z wyjątków dotyczy możliwości określania 

taryf maksymalnych dla wszystkich lub niektórych kategorii pasażerów w drodze „za-

sad ogólnych”. Przez te ostatnie rozumiane są środki mające zastosowanie w sposób 

niedyskryminacyjny do wszystkich usług publicznych tego samego rodzaju w zakresie 

transportu pasażerskiego na danym obszarze geograficznym, objętym właściwością 

miejscową organu.  

 

3.1.2 Ustawodawca polski przyjął następujące rozwiązania prawne, mające na celu zapew-

nienie właściwego funkcjonowania usług publicznych: 

(a) Po pierwsze, przewoźnicy kolejowi wykonujący przewozy pasażerskie na obszarze 

kraju otrzymują z budżetu państwa dotację przedmiotową na wyrównanie utraconych 

przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych prze-

wozach pasażerskich; wysokość dotacji określa ustawa budżetowa (art. 39 ustawy       

o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94)
231

.   

(b) Po drugie, do zadań własnych samorządu województwa należy organizowanie
232

         

i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie 

umów o świadczenie usług publicznych. W tym celu organ samorządu województwa 

oraz przewoźnik kolejowy wybrany do świadczenia usług publicznych, w trybie roz-

                                                 
231

 Zob. też rozporządzenie ministra finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasa-

żerskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 179). 
232

 Organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich polega w szczególności na: ustalaniu za-

potrzebowania na przewozy, wyborze przewoźników i zawarciu z nimi umów w sprawie organizowania i doto-

wania przewozów, opracowaniu i wprowadzeniu, przy współpracy z przewoźnikiem kolejowym, planu połączeń 

kolejowych odpowiednio na obszarze województwa lub województw sąsiadujących; ocenie i kontroli wykonania 

usług przewozowych (§2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizowania regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich, Dz. U. z 2004 r. Nr 95, poz. 953).  
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porządzenia Rady Ministrów w sprawie organizowania regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 95, poz. 953) , zawierają umowę ramo-

wą o świadczenie usług publicznych na okres nie krótszy niż trzy lata, a na podstawie 

umowy ramowej zawierają umowy o świadczenie usług publicznych na okres obowią-

zywania rozkładu jazdy pociągów (art. 40 ustawy o transporcie kolejowym).  

(c) Po trzecie, kolejowe przewozy osób wykonywane w połączeniach międzywojewódz-

kich pociągami krajowymi, w których nie obowiązuje rezerwacja miejsc, są dotowane 

jako usługi publiczne z budżetu państwa, a wykonywane w połączeniach międzywo-

jewódzkich pociągami krajowymi z rezerwacją miejsc mogą być dotowane jako usługi 

publiczne z budżetu państwa. Przewozy te mogą być również dotowane z dochodów 

własnych jednostek samorządu terytorialnego. Umowę o świadczenie usług publicz-

nych zawiera w tych wypadkach z przewoźnikiem kolejowym minister właściwy ds. 

transportu, jednostka lub jednostki samorządu terytorialnego łącznie albo minister 

właściwy ds. transportu i jednostka (jednostki) samorządu terytorialnego łącznie.          

Z budżetu państwa mogą być także dotowane jako usługi publiczne przewozy osób 

wykonywane w połączeniach międzynarodowych na obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej, w trakcie których pasażer ma możliwość: rozpoczęcia i zakończenia podróży na 

obszarze kraju, albo rozpoczęcia podróży na obszarze kraju i zakończenia jej w innym 

kraju na trasie objętej rozkładem jazdy pociągów bez konieczności dokonywania prze-

siadek, albo rozpoczęcia podróży w innym kraju na trasie objętej rozkładem jazdy po-

ciągów i zakończenia jej na obszarze kraju bez dokonywania przesiadek. Umowę               

o świadczenie usług publicznych zawiera w tych wypadkach z przewoźnikiem kole-

jowym minister właściwy ds. transportu (art. 40a ustawy o transporcie kolejowym). 

 

3.2 Analiza przyczyn konfliktu pomiędzy ochroną usług publicznych a swobodą 

umów o dostęp do sieci kolejowych. 

 

3.2.1 Jak zostało wskazane w rozdziale I pkt 5 Unia Europejska oraz państwa członkowskie 

są zobowiązane zagwarantować właściwe funkcjonowanie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym. Podejmowane w tym celu w odniesieniu do sektora kolei działania 

mogą wiązać się z ograniczaniem przez państwa członkowskie kompetencji stron do 

zawierania i kształtowania treści umów o dostęp do sieci kolejowych, gdyż prawo 

unijne dopuszcza ustanawianie w zamian za świadczenie usług publicznych praw wy-

łącznych, jak również ograniczanie, na trasach pociągów objętych publicznymi za-

mówieniami na usługi, praw dostępu do infrastruktury kolejowej przyznanych przed-
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siębiorstwom kolejowym począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. do celów świadczenia 

międzynarodowych usług pasażerskich. Celem norm prawa unijnego jest przy tym nie 

dopuszczenie do powstawania stosunków zobowiązaniowych, których wykonywanie 

zagrażałoby równowadze ekonomicznej usług w ogólnym interesie gospodarczym.  

 

3.2.2 Na poparcie powyższego twierdzenia można przywołać, pełniące funkcję ochronną 

względem usług publicznych, przepisy ustanawiające obowiązki informacyjne po-

przedzające zawarcie umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, których 

celem gospodarczym jest świadczenie międzynarodowych usług pasażerskich. Mia-

nowicie, jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie zdolności 

przepustowej infrastruktury, w celu świadczenia międzynarodowej usługi pasażerskiej 

(a zatem jeszcze przed zawarciem umowy o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów), wówczas zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75               

z 15.3.2001, str. 29) jest zobowiązany poinformować o tym zarządców infrastruktury 

oraz właściwe organy nadzorcze. Organy nadzorcze powinny przekazać tę informację 

podmiotom uprawnionym
233

 do złożenia wniosku o przeprowadzenie przez organ nad-

zorczy obiektywnej analizy ekonomicznej, w celu zbadania potencjalnego wpływu 

ekonomicznego międzynarodowej usługi pasażerskiej na już realizowane publiczne 

zamówienia na usługi. W rezultacie stwierdzonego w oparciu o taką analizę zagroże-

nia równowagi ekonomicznej publicznego zamówienia na usługi, zgodnego z obowią-

zującym prawem unijnym, państwo członkowskie może ograniczyć prawo dostępu do 

infrastruktury kolejowej przyznane do celów świadczenia międzynarodowych usług 

pasażerskich, w połączeniach pomiędzy stacją początkową a stacją docelową, które są 

objęte co najmniej jednym publicznym zamówieniem na usługi zgodnym z obowiązu-

jącym prawem wspólnotowym (art. 10 ust. 3b dyrektywy 91/440/EWG). Analogiczną 

funkcję ochronną względem usług publicznych może pełnić w odniesieniu do umów 

ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych art. 17 ust. 1 

dyrektywy 2001/14/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą wymagać 

uprzedniego zatwierdzenia tych umów przez organy nadzorcze. W odniesieniu do 

umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych nale-

ży ponadto wskazać, iż określenie przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kole-

jowego zdolności przepustowej linii kolejowych przewidzianej do rezerwacji przez za-

rządcę na rzecz przewoźnika w kolejnych rozkładach jazdy pociągów w okresie obo-

wiązywania umowy, w sytuacji gdy celem gospodarczym tej umowy byłoby świad-

                                                 
233

 Podmioty te określa art. 10 ust. 3b dyrektywy 91/440/EWG (Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25). 
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czenie międzynarodowych przewozów pasażerskich zagrażających równowadze eko-

nomicznej usług publicznych, skutkowałoby niemożnością zawarcia w jej wykonaniu 

umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów. W efekcie zarezerwowana zdol-

ność przepustowa infrastruktury kolei mogłaby zostać niewykorzystana.  

 

3.2.3 Jak zostało wskazane w rozdziale II pkt 1.2 celem gospodarczym umów o dostęp do 

sieci kolejowych jest wykonywanie praw dostępu do infrastruktury kolejowej, tj. 

świadczenie na rynku niższego szczebla kolejowych usług transportowych. Wyłącze-

nie możliwości świadczenia określonych kolejowych usług transportowych, uzasad-

nione ochroną usług publicznych, ogranicza zakres kompetencji stron do kreowania 

stosunków zobowiązaniowych, których celem gospodarczym jest świadczenie kolejo-

wych usług transportowych objętych zakazem ich wykonywania. Tym samym ochro-

na usług publicznych, jako cel interesu ogólnego Unii Europejskiej, może pozostawać 

w konflikcie ze swobodą zawierania umów o dostęp do sieci kolejowych. Zakres 

ograniczeń, jakich doznaje w wyniku tego konfliktu kompetencja stron do zawierania 

umów o dostęp do sieci kolejowych zostanie przedstawiony w rozdziale V pkt 3.     

 

 

4 Ochrona bezpieczeństwa transportu kolejowego jako publicznoprawna granica 

swobody umów o dostęp do sieci kolejowych.  

 

4.1 Ochrona bezpieczeństwa transportu kolejowego w drodze regulacji dotyczącej 

licencjonowania kolejowej działalności przewozowej i trakcyjnej.  

 

4.1.1 Wartości takie jak życie, zdrowie i mienie pasażerów oraz osób trzecich chronione są 

w prawie unijnym poprzez regulację dotyczącą bezpieczeństwa transportu kolejowego 

oraz poprzez regulację odnoszącą się do licencjonowania kolejowej działalności prze-

wozowej i trakcyjnej. Jak wynika z ustaleń dokonanych w rozdziale II pkt. 3.2, 4.3      

i 5.2, w charakterze stron umów o dostęp do sieci kolejowych mogą występować wy-

łącznie
234

 przewoźnicy kolejowi posiadający licencje na prowadzenie działalności 

przewozowej lub trakcyjnej. Stoję na stanowisku, iż ww. podmiotowa kwalifikacja 

umów o dostęp do sieci kolejowych, z uwagi na cel, jakiemu służy, tj. ochronę bezpie-

                                                 
234

 Przy czym w umowach o korzystanie z przydzielonych tras pociągów oraz ramowych w sprawie rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych przewoźnik kolejowy jest drugą, obok zarządcy infrastruktury kolejo-

wej, stroną kontraktu, podczas gdy w charakterze stron umów o trakcję występuje dwóch przewoźników kolejo-

wych.  
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czeństwa transportu kolejowego, pozbawia inne, aniżeli posiadający odpowiednie li-

cencje przewoźnicy kolejowi podmioty, kompetencji do kreowania stosunków zobo-

wiązaniowych korzystania z przydzielonych tras pociągów, rezerwacji zdolności prze-

pustowej linii kolejowych oraz trakcji, a zatem o nieważności zawieranych przez nie 

umów. Przepisy wprowadzające podmiotową kwalifikację umów o dostęp do sieci ko-

lejowych należy tym samym kwalifikować jako ograniczenia swobody umów o cha-

rakterze podmiotowym.       

 

4.1.2 Istotą ograniczeń swobody umów o charakterze podmiotowym jest to, że kompetencja 

do tworzenia stosunków zobowiązaniowych o określonej treści zostaje przyznana tyl-

ko podmiotom spełniającym pewne warunki, co tym samym ogranicza powszechną 

swobodę umów, wyłączając spod jej zakresu te szczególne stosunki zobowiązanio-

we
235

. Według P. Machnikowskiego przypadki ograniczeń swobody umów o charakte-

rze podmiotowym występują rzadko, a ich rozpoznanie stwarza niemałe trudności
236

. 

Zdaniem przywołanego autora sama w sobie podmiotowa kwalifikacja typu umowy 

nie może co do zasady przesądzać o pozbawieniu innych podmiotów kompetencji do 

zawierania podobnych stosunków zobowiązaniowych, a zatem o nieważności zawie-

ranych przez nie umów (o ile nieważność nie została wprowadzona odrębnym przepi-

sem). Autor ten prezentuje pogląd, iż „umowę można uznać za nieważną z tego powo-

du, że jej treść odpowiada co do essentialiów treści określonej w przepisie, a jedna lub 

obie strony nie mają wymienionych w tym przepisie cech (np. nie są przedsiębiorca-

mi) tylko w razie stwierdzenia, że celem wprowadzenia do przepisu ograniczenia 

podmiotowego było uniemożliwienie powstawania stosunków zobowiązaniowych       

o danej treści pomiędzy podmiotami niemającymi tych cech. Wymaga to w pierw-

szym rzędzie wskazania, jaki interes jednej lub obu stron, innych podmiotów czy też 

interes ogólnospołeczny byłby zagrożony w razie powstania takiego stosunku praw-

nego (jakim wartościom sprzeciwia się jego istnienie). Po drugie, co równie ważne, 

należy dostrzegać interes każdej ze stron w tym, by ich umowa była ważna. Dopiero 

rozważenie tych interesów i wartości pozwala na rozstrzygnięcie”
237

.  
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 P. Machnikowski: Rodzaje ustawowych ograniczeń swobody kształtowania treści zobowiązania, Monitor 

Prawniczy, nr 24/2005, str. 1242-1243; P. Machnikowski: Treść umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. 

Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 476-477.  
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 Tamże. 
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 Tamże.  
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4.2 Analiza przyczyn konfliktu pomiędzy ochroną bezpieczeństwa transportu kole-

jowego a swobodą umów o dostęp do sieci kolejowych. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy Rady 95/18/WE w sprawie wydawania licencji 

przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 143) „żadne przedsię-

biorstwo kolejowe nie może świadczyć kolejowych usług przewozowych objętych za-

kresem niniejszej dyrektywy, o ile nie została mu przyznana odpowiednia licencja na 

usługi, jakie zamierza świadczyć”. Przywołane powyżej ograniczenie wynika z faktu, 

iż działalność gospodarcza polegająca na eksploatacji pojazdów kolejowych i wyko-

nywaniu przewozów kolejowych niesie za sobą zwiększone ryzyka dla życia, zdrowia 

i mienia odbiorców kolejowych usług transportowych, jak i osób trzecich. Mając to na 

uwadze, prawodawca unijny limituje krąg podmiotów uprawionych do jej wykonywa-

nia, dopuszczając do niej wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy spełniają podwyż-

szone standardy jej prowadzenia (w szczególności wymogi dobrej reputacji, wiary-

godności finansowej, kompetencji profesjonalnych, zdolności do naprawienia szkód z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej), potwierdzone posiadaniem licencji
238

. Obowiązek 

posiadania licencji pełni zatem funkcję ochronną względem odbiorców kolejowych 

usług transportowych oraz osób trzecich. Sprzeciwia się ona powstawaniu stosunków 

zobowiązaniowych korzystania z przydzielonych tras pociągów, rezerwacji zdolności 

przepustowej linii kolejowych oraz trakcji pomiędzy podmiotami, które nie spełniają 

owych szczególnych, podwyższonych standardów prowadzenia działalności gospo-

darczej. Pełna ochrona ogólnospołecznych wartości (takich jak życie, zdrowie, mienie 

pasażerów oraz osób trzecich) nie mogłaby bowiem zostać zapewniona, jeżeli zobo-

wiązania powstałe w wyniku zawarcia umów o dostęp do sieci kolejowych pomiędzy 

niespełniającymi tych standardów podmiotami byłyby wykonywane. Innymi słowy, 

ochrona bezpieczeństwa transportu kolejowego, jako cel interesu ogólnego Unii Euro-

pejskiej, stanowi wartość sprzeciwiającą się możliwości skutecznego zawierania 

umów o dostęp do sieci kolejowych pomiędzy takimi podmiotami. Oznacza to, że      

w wyniku omawianego konfliktu wartości: 

(a) Wyłączona zostaje kompetencja do zawierania umów o dostęp do sieci kolejowych 

przez inne, aniżeli posiadający licencję przewoźnicy kolejowi, podmioty;  

(b) Kompetencja zarządcy infrastruktury kolejowej, jako drugiej strony umów o korzysta-

nie z przydzielonych tras pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji zdol-

ności przepustowej linii kolejowych, do swobodnego wyboru kontrahentów ograni-
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 Zob. szerzej rozdział V pkt. 4.2.1.4 i 4.2.2.3.  
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czona zostaje do kręgu podmiotów, które owe podwyższone standardy prowadzenia 

działalności gospodarczej, potwierdzone posiadaniem licencji, spełniają.  

Omawiana tu problematyka zostanie w sposób pogłębiony omówiona w rozdziale V 

pkt 4.  

 

 

5 Relacja pomiędzy celami interesu ogólnego Unii Europejskiej w kontekście 

ochrony odbiorców usług transportu kolejowego i podmiotów trzecich.  

 

5.1 W naukach ekonomicznych wskazuje się, że konkurencja skłania do racjonalizacji 

produkcji i dystrybucji oraz wdrażania osiągnięć naukowo – technicznych i ekono-

miczno – organizacyjnych. W konsekwencji powinno się to przyczynić do zwiększe-

nia zdolności konkurowania unijnych przedsiębiorstw transportowych w skali mię-

dzynarodowej
239

, a także do obniżenia cen i poprawy jakości świadczonych usług
240

. 

Niemniej jednak pozostawienie sfery świadczenia usług transportu kolejowego wy-

łącznie swobodnej grze sił rynkowych mogłoby powodować negatywne następstwa. 

Chodzi tu przede wszystkim o niebezpieczeństwo zaprzestania świadczenia niektórych 

usług publicznych albo ograniczenia ich zakresu tudzież dostarczania ich na odbiega-

jących od potrzeb odbiorców warunkach cenowych lub jakościowych, jak i zmniej-

szenia poziomu bezpieczeństwa w wyniku związanego z otwarciem sektora kolei na 

konkurencję rozdzielenia funkcji pełnionych wcześniej przez pionowo zintegrowane 

przedsiębiorstwa. Z tych powodów urzeczywistnienie zintegrowanej europejskiej 

przestrzeni kolejowej nie stanowi wartości absolutnej i podlega wyważaniu z celami 

interesu ogólnego Unii Europejskiej chroniącymi odbiorców ww. usług i podmioty 

trzecie, a mianowicie właściwym funkcjonowaniem usług publicznych i bezpieczeń-

stwem transportu kolejowego. Ochrona odbiorców usług transportu kolejowego           

i podmiotów trzecich jest zapewniana dwutorowo. Z jednej strony, co wykracza poza 

przyjęty zakres niniejszego opracowania, są oni chronieni poprzez regulacje dotyczące 

ochrony praw pasażerów kolejowych
241

. Z drugiej strony, prawodawstwo unijne wy-

maga od państw członkowskich zapewnienia dostępności, przystępności cenowej oraz 

odpowiedniej jakości usług publicznych oraz świadczenia usług transportu kolejowego 

wyłącznie przez przedsiębiorców spełniających podwyższone standardy prowadzenia 

                                                 
239

 J. Jastrzębska: Polski transport kolejowy w procesie integracji z Unią Europejską…, str. 49. 
240

 Zob. B. Liberadzki: Europejska Polityka Transportowa, Przegląd Komunikacyjny, nr 12/2005, str. 4-9. 
241

 Zob. rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków 

pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 14).  
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działalności gospodarczej (w szczególności w odniesieniu do wymogów dobrej repu-

tacji, kondycji finansowej, profesjonalnych kompetencji i zdolności do naprawienia 

szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej).  

 

5.2 Na szczególną uwagę w powyższym kontekście zasługują następujące regulacje praw-

ne, które, w tym miejscu jedynie zasygnalizowane, zostaną poddane szczegółowej 

analizie w rozdziale V pkt 3: 

(a) Rozporządzenie (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące usług 

publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego              

(Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 1) dopuszczające ustanawianie w zamian za świadcze-

nie usług publicznych praw wyłącznych.  

(b) Art. 10 ust. 3b znowelizowanej dyrektywy 91/440/EWG (Dz. U. L 237 z 24.8.1991, 

str. 25)
242

 dotyczący ochrony usług publicznych w związku z otwarciem na konkuren-

cję międzynarodowych usług pasażerskich. Otwarcie na konkurencję z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. ww. segmentu rynku przewozów kolejowych, które objęło również prawo 

zapewniania podróżnym możliwości wsiadania na jakiejkolwiek stacji na trasie mię-

dzynarodowej oraz wysiadania na innej takiej stacji, w tym na stacjach w tym samym 

państwie członkowskim (tzw. kabotaż), może mieć negatywny wpływ na organizację   

i finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych jako usługi pu-

bliczne. Państwa członkowskie mają z tego względu możliwość ograniczania prawa 

dostępu do infrastruktury do celów świadczenia międzynarodowych usług pasażer-

skich, w połączeniach pomiędzy stacją początkową a stacją docelową, które są objęte 

co najmniej jednym publicznym zamówieniem na usługi zgodnym z obowiązującym 

prawem unijnym. Ograniczenie takie nie musi skutkować ograniczeniem prawa kabo-

tażu (może miast tego polegać np. na przesunięciu przewozu w rozkładzie jazdy po-

ciągów), z wyjątkiem przypadków, gdy przeprowadzona przez właściwy organ nad-

zorczy obiektywna analiza ekonomiczna wykaże, że korzystanie z prawa kabotażu za-

grażałoby równowadze ekonomicznej publicznego zamówienia na usługi.  

(c) Art. 10 ust. 3c znowelizowanej dyrektywy 91/440/EWG
243

, zgodnie z którym państwa 

członkowskie mogą ograniczyć prawo do zapewniania podróżnym możliwości wsia-

dania i wysiadania na stacjach znajdujących się w tym samym państwie na trasie mię-

dzynarodowego połączenia pasażerskiego, tam gdzie prawo wyłączne przewozu osób 
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 Zob. art. 1 pkt 8 dyrektywy 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującej dyrektywę w spra-

wie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 44).  
243

 Zob. tamże. 
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między tymi stacjami zostało przyznane na mocy umowy koncesyjnej zawartej przed 

dniem 4 grudnia 2007 r., przy zastosowaniu jasnej procedury przetargowej i zgodnie   

z odpowiednimi zasadami prawa unijnego. Ograniczenie to może być stosowane przez 

cały pierwotny okres trwania zamówienia lub przez 15 lat, w zależności od tego, który 

z tych okresów jest krótszy.   

 

5.3 W aspekcie prowadzonych rozważań warto również zwrócić uwagę na regulacje doty-

czące bezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym certyfikacji przewoźników kole-

jowych i licencjonowania kolejowej działalności przewozowej i trakcyjnej. Wprowa-

dzają one jako warunek dostępu przewoźników kolejowych do sieci obowiązek posia-

dania certyfikatów (albo świadectw) bezpieczeństwa oraz licencji, potwierdzających 

spełnianie przez tych przedsiębiorców podwyższonych standardów prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. Regulacje te limitują „konkurencję na torach” do kręgu przed-

siębiorców spełniających specjalne, podwyższone wymagania. Problematyka ta,        

w tym miejscu jedynie zasygnalizowana, jest przedmiotem szczegółowych rozważań 

prowadzonych w ramach rozdziału  V pkt. 2.1.1.2 lit. „b” i 2.1.1.6 lit. „b” oraz roz-

działu V pkt. 4.2.1.4 i 4.2.2.3. 
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Rozdział V 

Zakres kompetencji stron do zawierania i kształtowania treści umów o dostęp do sieci 

kolejowych   

 

 

 

1 Przedmiot rozważań.  

 

1.1 W rozdziale IV zostały zrekonstruowane cele interesu ogólnego Unii Europejskiej          

w dziedzinie transportu kolejowego oraz w sposób ogólny zakreślone obszary kolizji 

pomiędzy nimi a swobodą umów o dostęp do sieci kolejowych. Celem rozważań po-

dejmowanych w niniejszym rozdziale V będzie natomiast ustalenie zakresu ograni-

czeń, jakich doznaje swoboda umów w wyniku konfliktów, o których mowa. W ra-

mach prowadzonych rozważań zostanie zatem omówiony zakres kompetencji przy-

sługującej stronom umów o dostęp do sieci kolejowych, rozumiany jako dopuszczalna 

treść norm postępowania, jakie strony tych umów mogą ustanawiać, zmieniać lub 

uchylać
244

.  

 

1.2 Przyjęta metoda pracy zakłada uszeregowanie norm prawnych ograniczających kom-

petencję stron do zawierania i kształtowania treści umów o dostęp do sieci kolejowych 

według klucza poszczególnych celów interesu ogólnego Unii Europejskiej, które uza-

sadniają ich obowiązywanie. Zostaną zatem omówione ograniczenia swobody umów 

o dostęp do sieci kolejowych wynikające z urzeczywistnienia zintegrowanej europej-

skiej przestrzeni kolejowej w pkt. 2, ochrony usług publicznych w pkt. 3, oraz ochrony 

bezpieczeństwa transportu kolejowego w pkt. 4. W ramach powyższych punktów po-

szczególne ograniczenia zostaną uszeregowane według klucza wyróżnianych w dok-

trynie prawa cywilnego elementów swobody umów. 
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 P. Machnikowski: Swoboda umów według art. 353¹ KC. Konstrukcja prawna…, str. 143-144 i 151. 



 

 

97 

2 Ograniczenia swobody umów o dostęp do sieci kolejowych uzasadnione celem 

interesu ogólnego Unii Europejskiej - urzeczywistnieniem zintegrowanej europej-

skiej przestrzeni kolejowej. 

 

2.1 Ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy. 

  

2.1.1 Ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy o ko-

rzystanie z przydzielonych tras pociągów. 

 

2.1.1.1 Prawodawca unijny ogranicza omawianą swobodę poprzez wprowadzony dyrektywą 

2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) wymóg nałożenia przez państwa 

członkowskie na zarządców infrastruktury przymusu kontraktowania. Z teoretyczno-

prawnego punktu widzenia obowiązek kontraktowania oznacza istnienie, obok normy 

kompetencyjnej, normy nakazującej korzystanie z kompetencji w określonej sytuacji   

i w określony sposób
245

. W omawianym przypadku chodzi o normę nakazująca zawar-

cie umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów. Zakres przymusu kontrak-

towania nie jest jednolity i różni się w zależności od tego, do której kategorii, zgodnie 

z załącznikiem II dyrektywy 2001/14/WE, przynależy usługa, która ma być świadczo-

na przez zarządcę infrastruktury na rzecz przedsiębiorstwa kolejowego. I tak, jako że 

przedsiębiorstwa kolejowe są uprawnione do minimalnego pakietu dostępu oraz do-

stępu na sieci kolejowej do urządzeń obsługi pociągów (art. 5 ust. 1 zd. 1 dyrektywy 

2001/14/WE), zarządca infrastruktury jest obowiązany, w miarę możliwości, 

uwzględniać wszystkie złożone wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej infra-

struktury (art. 20 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE). W odniesieniu do usług polegają-

cych na obsłudze pociągów przy pomocy przeznaczonych do tego urządzeń (określo-

nych w pkt. 2 załącznika II dyrektywy 2001/14/WE), zarządca infrastruktury może 

odmówić świadczenia tylko wówczas, gdy istnieje realna możliwość pozyskania usłu-

gi substytucyjnej na warunkach rynkowych (art. 5 ust. 1 zd. 2 dyrektywy 

2001/14/WE). Nałożony na zarządcę infrastruktury obowiązek kontraktowania rozcią-

ga się również na oferowane przez niego na rynku usługi dodatkowe (art. 5 ust. 2 dy-

rektywy 2001/14/WE). Nie obejmuje natomiast usług pomocniczych (art. 5 ust. 3 dy-

rektywy 2001/14/WE). Ponadto, art. 10 ust. 6 dyrektywy 91/440/EWG (Dz. U. L 237 

z 24.8.1991, str. 25) rozciąga obowiązek kontraktowania na dostęp na sieci kolejowej 
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 P. Machnikowski: Umowy [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna…, str. 

446.  



 

 

98 

do portów związanych z działalnością kolejową i świadczone tam w związku z taką 

działalnością usługi, służące lub potencjalnie mogące służyć więcej niż jednemu klien-

towi końcowemu, o ile nie istnieją realne alternatywy dostępne na warunkach rynko-

wych. 

 

2.1.1.2 Ustanowiony w dyrektywach nakaz kontraktowania nie ma charakteru absolutnego. 

Sygnalizuje to już treść przywołanych wyżej przepisów. Istnieją zatem sytuacje, gdy 

odmowa zawarcia umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów jest w świetle 

prawodawstwa unijnego dopuszczalna. Można podzielić je na pięć głównych grup
246

, 

związanych z: (a) niespełnieniem przez przedsiębiorstwo kolejowe warunków dostępu 

do sieci, w tym (b) nieposiadaniem certyfikatu bezpieczeństwa; (c) brakiem wolnej 

zdolności przepustowej infrastruktury; (d) dostępnością usług substytucyjnych;         

(e) skorzystaniem przez państwo członkowskie z możliwości wyłączenia spod zakresu 

zastosowania dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) pewnych ro-

dzajów sieci, infrastruktury lub pewnych rodzajów przewozów kolejowych; (f) wy-

mogiem ochrony właściwego funkcjonowania usług publicznych
247

. 

 

(a) Niespełnienie przez przedsiębiorstwo kolejowe warunków dostępu do sieci.  

 

Warunki dostępu do sieci mogą wynikać albo bezpośrednio z przepisów prawa (tu za-

liczymy obowiązek posiadania licencji
248

 oraz certyfikatu bezpieczeństwa
249

) albo       

z dodatkowych wymagań wprowadzonych na podstawie przepisów prawa przez za-

rządcę infrastruktury. Kwestię dopuszczalności tych drugich reguluje art. 16 ust. 2 i 3 

dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Art. 16 ust. 2 dozwala na 

ustanawianie przez zarządcę infrastruktury wymagań odnoszących się do wniosko-

dawców, w celu zagwarantowania, że zaspokojone zostaną jego uzasadnione oczeki-

wania dotyczące przyszłych przychodów i wykorzystania infrastruktury. Wymagania 

te muszą być „odpowiednie, przejrzyste i niedyskryminujące”. Należy opublikować je 

w sprawozdaniu o stanie sieci oraz poinformować o nich Komisję Europejską. Zapis 

dyrektywy, iż wymagania zarządcy infrastruktury powinny być „odpowiednie” ozna-

cza moim zdaniem, iż muszą one spełniać kryteria proporcjonalności
250

. Oznacza to: 
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 Wyliczenie to nie ma charakteru wyczerpującego, z założenia ograniczając się do spraw węzłowych.  
247

 Zob. rozdział V pkt 2.2.4. 
248

 Zob. rozdział V pkt 4.2.  
249

 Zob. lit. „b”.   
250

 Na temat zasady proporcjonalności zob. K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne…, str. 63-65. 
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po pierwsze, dopuszczalność ustanawiania wyłącznie takich wymagań, które są zdolne 

zagwarantować spełnienie uzasadnionych oczekiwań zarządcy infrastruktury; po dru-

gie, niedopuszczalność ustanawiania wymagań wykraczających poza to, co niezbędne 

do osiągnięcia zamierzonego celu; po trzecie konieczność wyważenia interesów za-

rządcy infrastruktury i wnioskodawców. Art. 16 ust. 3 dookreśla normę art. 16 ust. 2 

w zakresie wymagania w postaci gwarancji finansowej.   

 

(b) Obowiązek posiadania certyfikatu bezpieczeństwa jako przesłanka dostępu do 

sieci kolejowej. 

 

 Materia prawna z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego jest obecnie uregu-

lowana, w sposób skonsolidowany, w dyrektywie 2004/49/WE (Dz. U. L 164              

z 30.4.2004, str. 44) w sprawie bezpieczeństwa kolei. Dyrektywa ta ustanawia wspól-

ne ramy regulacyjne dla bezpieczeństwa kolei. Harmonizuje prawodawstwo w tym 

obszarze, przede wszystkim certyfikację bezpieczeństwa przewoźników kolejowych, 

oraz zobowiązuje do powołania krajowych organów regulacyjnych (tzw. krajowych 

władz bezpieczeństwa), wyznaczając ich węzłowe zadania i kompetencje. Do podsta-

wowych celów dyrektywy należy zwiększanie poziomu bezpieczeństwa kolei oraz 

znoszenie barier utrudniających utworzenie zintegrowanej europejskiej przestrzeni ko-

lejowej, w postaci odmiennych w skali poszczególnych państw członkowskich przepi-

sów i standardów bezpieczeństwa
251

. Z punktu widzenia omawianej problematyki za-

gadnienie kluczowe stanowi certyfikacja bezpieczeństwa przewoźników kolejowych, 

jako jedna z przesłanek dostępu do sieci. Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 

2004/49/WE „aby uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej przedsiębiorstwo kole-

jowe musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa (…)”. Analiza problematyki certyfikatu 

bezpieczeństwa jako jednej z przesłanek dostępu do sieci kolejowych wymaga           

w szczególności zbadania: reguł wydawania decyzji administracyjnej przyznającej 

certyfikat bezpieczeństwa; kryteriów obowiązywania tej decyzji w czasie. 

 Certyfikat bezpieczeństwa stanowi dokument potwierdzający, iż przedsiębiorstwo 

kolejowe ustanowiło system zarządzania bezpieczeństwem i jest zdolne spełniać wy-

magania bezpieczeństwa zawarte w technicznych specyfikacjach interoperacyjności 

(TSI) oraz innych przepisach prawa unijnego i prawa krajowego. Certyfikat może 

obejmować całą sieć kolejową danego państwa członkowskiego lub jej określony 
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 Zob. pkt 1 preambuły oraz art. 1 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bez-

pieczeństwa kolei (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 44).  
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segment. Składa się z dwóch części (art. 10 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE). Pierwsza 

z nich potwierdza przyjęcie przez przedsiębiorstwo kolejowe systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, tj. organizacji i środków wprowadzonych w celu zapewnienia bez-

piecznego zarządzania jego działaniem. Druga (zwana sieciową lub krajową) po-

świadcza akceptację uregulowań przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe, w celu 

spełnienia wymagań niezbędnych dla bezpiecznego świadczenia usług transportowych 

w danej, konkretnej sieci. Wymagania te mogą obejmować m.in. stosowanie TSI oraz 

krajowych przepisów bezpieczeństwa, łącznie z przepisami dotyczącymi eksploatacji 

sieci, uznawania świadectw personelu oraz wydawania zezwoleń na dopuszczenie do 

eksploatacji pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorstwo kolejowe. 

 Organem właściwym w sprawach wydawania, odnawiania, zmiany i cofania certyfika-

tów bezpieczeństwa jest tzw. krajowa władza bezpieczeństwa (art. 16 ust. 2 lit. „e” dy-

rektywy 2004/49/WE). Certyfikat wydaje władza bezpieczeństwa tego państwa człon-

kowskiego, w którym przedsiębiorstwo kolejowe po raz pierwszy rozpoczę-

ło/zarejestrowało działalność. Część certyfikatu potwierdzająca przyjęcie przez przed-

siębiorstwo kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem jest ważna na terytorium 

całej Unii, dla tego samego rodzaju i zakresu działalności, na jaki wydano certyfikat 

(art. 10 ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE). Wzajemna uznawalność nie obejmuje nato-

miast części sieciowej (krajowej) certyfikatu. Jest ona wydawana przez właściwe wła-

dze bezpieczeństwa tych państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo kolejowe 

planuje wykonywanie dodatkowych usług transportowych (art. 10 ust. 4 dyrektywy 

2004/49/WE).  

 Certyfikat jest odnawiany, na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego, w okresach nie 

przekraczających pięciu lat. Podlega aktualizacji w całości lub w części po każdej 

istotnej zmianie dotyczącej rodzaju i zakresu działalności. Po każdej istotnej zmianie 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa krajowa władza bezpieczeństwa może wyma-

gać zmiany odpowiedniej części certyfikatu. Jeżeli władza bezpieczeństwa stwierdzi, 

że posiadacz certyfikatu przestał spełniać warunki niezbędne do jego otrzymania, cer-

tyfikat powinien zostać bezzwłocznie cofnięty w jednej lub obydwu częściach. Po-

dobnie, władza bezpieczeństwa powinna cofnąć certyfikat, gdy będzie oczywistym, że 

jego posiadacz nie używał go zgodnie ze swoim zamiarem w roku następującym po 

jego wydaniu
252

. Z powyższym łączy się przyznanie krajowym organom regulacyjnym 

kompetencji do prowadzenia wszelkich kontroli i dochodzeń niezbędnych do wyko-
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 Zob. art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei 

(Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 44). 
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nywania ich zadań (art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE) oraz nałożenie na posiada-

czy certyfikatów bezpieczeństwa obowiązku informowania krajowych władz bezpie-

czeństwa o istotnych zmianach warunków dotyczących odpowiednich części tych cer-

tyfikatów, jak i o wprowadzeniu nowej kategorii personelu lub nowego typu taboru 

kolejowego (art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE).  

 

(c) Brak wolnej zdolności przepustowej infrastruktury. 

 

Brak wolnej zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej wynika najczęściej z jej 

„przepełnienia”. Jest to termin prawny, oznaczający sytuację, gdy popyt na zdolność 

przepustową infrastruktury na danym jej odcinku nie może być w pełni zaspokojony  

w pewnych okresach czasu, nawet po przeprowadzeniu przez zarządcę infrastruktury, 

przewidzianej w dyrektywie 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) jako śro-

dek zaradczy wobec takiej sytuacji, procedury koordynacji
253

 złożonych wniosków         

o przydzielenie zdolności przepustowej (art. 2 lit. „c” dyrektywy 2001/14/WE). Ozna-

cza to faktyczną niemożność zaspokojenia przez zarządcę infrastruktury oczekiwań 

wszystkich wnioskodawców i wynikającą z niej konieczność zastosowania reguł 

pierwszeństwa (zob. szerzej pkt 2.2.4). Brak wolnej zdolności przepustowej może być 

po wtóre wynikiem utworzenia przez zarządcę infrastruktury tzw. rezerwowej zdolno-

ści przepustowej, tj. takiej która ma być zachowana jako dostępna w ramach obowią-

zującego rozkładu jazdy pociągów, w celu umożliwienia szybkiego reagowania na 

możliwe do przewidzenia wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej składane 

dla zaspokojenia bieżących potrzeb, w tzw. trybie ad hoc, a zatem poza obowiązują-

cym rozkładem jazdy (art. 23 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE). Może być w końcu 

spowodowany zakłóceniami natury technologicznej albo losowej, takimi jak budowa 

lub utrzymanie infrastruktury, awarie lub wypadki (por. art. 28 i 29 dyrektywy 

2001/14/WE).     

 

(d) Dostępność usług substytucyjnych. 

 

Przesłanką wyłączającą zastosowanie nakazu kontraktowania jest również dostępność 

substytutów usług opisanych w pkt. 2 załącznika II dyrektywy 2001/14WE            

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy 91/440/EWG          

(Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25). Dyrektywy przesądzają, że chodzi tu nie o teore-
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 Na temat procedury koordynacji zob. rozdział V pkt 2.2.3.   
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tyczną, ale realną możliwość pozyskania usług substytucyjnych i to na warunkach 

rynkowych. Należy też zaznaczyć, że alternatywne rozwiązania powinny być dostępne 

w ramach transportu kolejowego, a nie z wykorzystaniem innych gałęzi transportu
254

. 

 

(e) Wyłączenia spod zakresu zastosowania dyrektywy 2001/14/WE. 

 

Należy w końcu zauważyć, że dyrektywa 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 

29) dopuszcza fakultatywne wyłączenie przez państwa członkowskie spod zakresu jej 

zastosowania pewnych rodzajów sieci
255

, infrastruktury oraz pewnych rodzajów prze-

wozów kolejowych
256

. Dotyczy to: wydzielonych sieci lokalnych i regionalnych do 

przewozu pasażerów po infrastrukturze kolejowej; sieci przeznaczonych tylko do 

prowadzenia miejskich i podmiejskich przewozów pasażerskich; sieci regionalnych, 

które są użytkowane wyłącznie do regionalnych przewozów towarowych przez przed-

siębiorstwo kolejowe, które nie jest objęte dyrektywą 91/440/EWG (Dz. U. L 237       

z 24.8.1991, str. 25), dokąd o zdolność przepustową na takiej sieci nie wystąpi inny 

wnioskodawca; infrastruktury kolejowej będącej własnością prywatną, która służy do 

wyłącznego użytku jej właściciela, w celu wykonywania przezeń jego własnych prze-

wozów towarowych; tranzytowych przewozów kolejowych prowadzonych przez tery-

torium Unii Europejskiej. W przypadkach tych, w razie dokonania przez państwo 

członkowskie stosownego wyłączenia
257

, regulacja dyrektywy 2001/14/WE nie będzie 

limitowała kompetencji stron do zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów. 

 

2.1.1.3 Ustawodawca polski implementuje wynikający z dyrektyw unijnych nakaz kontrakto-

wania w rozdziale 6 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94). Zgodnie z art. 29 ust. 1a ustawy przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do mini-

malnego pakietu dostępu oraz dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych         

z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, określonych w części I za-

łącznika do ustawy. Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (część I ust. 1 za-

łącznika do ustawy) obejmuje: obsługę wniosku o przyznanie zdolności przepustowej 
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 Tak, T. Banaszak, M. Król: Dostęp do infrastruktury transportu kolejowego w Polsce. Założenia i praktyka, 

Problemy zarządzania, nr 1/2008, str. 63.   
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 Zgodnie z art. 2 lit. „j” dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) przez sieć kolejową rozu-

miana jest całość infrastruktury kolejowej będącej własnością lub zarządzanej przez zarządcę infrastruktury. 
256

 Zob. art. 1 ust. 3 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). 
257

 Z zastrzeżeniem tego, iż wykonywanie transportu w formie przewozów wahadłowych dla pojazdów koło-

wych przez tunel pod kanałem La Manche jest wyłączone spod zakresu zastosowania dyrektywy 2001/14/WE 

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) na mocy jej art. 1 ust. 4.  
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infrastruktury kolejowej; prawo użytkowania przyznanej infrastruktury kolejowej; ko-

rzystanie z rozjazdów i węzłów kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu po-

ciągu po przyznanej trasie; sterowanie ruchem pociągów, w tym sygnalizację, kontro-

lę, odprawianie i łączność oraz dostarczanie informacji o ruchu pociągów; udostępnie-

nie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których zo-

stała przyznana zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej; udostępnienie urzą-

dzeń sieci trakcyjnej, jeżeli są one dostępne. Dostęp na sieci kolejowej do urządzeń 

związanych z obsługą pociągów, a także zapewnienie tej obsługi (część I ust. 2 za-

łącznika do ustawy) obejmuje natomiast korzystanie z: urządzeń zaopatrzenia w pali-

wo; stacji pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń; terminali towarowych; stacji 

rozrządowych; torów i urządzeń do formowania składów pociągów; torów postojo-

wych; obrządzania i innych udogodnień technicznych. Przyznanie przewoźnikom ko-

lejowym określonych w art. 29 ust. 1 praw dostępu zostało skorelowane przez ustawo-

dawcę z nałożeniem na zarządców infrastruktury obowiązku kontraktowania. Jego 

treść wyznaczają art. 29 ust. 1b („Zarządca nie może odmówić dostępu na sieci kole-

jowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, 

określonych w części I ust. 2 załącznika do ustawy, chyba że…”) oraz 29 ust. 2 („Za-

rządca jest obowiązany do udostępniania infrastruktury kolejowej na podstawie wnio-

sków składanych zgodnie z regulaminem…”
258

), a także art. 33 ust. 11, zobowiązujący 

zarządcę do świadczenia usług innych niż wymienione w części I załącznika do usta-

wy (tj. usług dodatkowych oraz pomocniczych), jednak tylko wtedy, gdy zostały wy-

mienione przez zarządcę w regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania       

z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych,   

a ich wykonania zażąda przewoźnik kolejowy w zgłoszonym wniosku. Usługi dodat-

kowe obejmują zgodnie z załącznikiem do ustawy (część II ust. 1) w szczególności: 

korzystanie z prądu trakcyjnego; podgrzewanie składów pociągów pasażerskich; do-

stawę paliwa, prace manewrowe i pozostałe usługi świadczone w celu obsługi urzą-

dzeń; sprawowanie kontroli nad transportem ładunków niebezpiecznych lub udzielanie 

pomocy w prowadzeniu pociągów nadzwyczajnych. Do kategorii usług pomocniczych 

przynależą według załącznika do ustawy (część II ust. 2) w szczególności: dostęp do 
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 Zob. też §4 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infra-

struktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274), stanowiący że: „Jeżeli zarządca nie może wskazać uza-

sadnionych przyczyn ograniczenia dostępu do czynnej i znajdującej się w jego zarządzie infrastruktury kolejo-

wej, jest obowiązany potwierdzić w powiadomieniu udostępnienie infrastruktury kolejowej w zakresie wnio-

skowanym przez przewoźnika”.  
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sieci telekomunikacyjnej; dostarczanie uzupełniających informacji; kontrola technicz-

na taboru.  

 

2.1.1.4 Obowiązkowi kontraktowania w ustawie o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 16, poz. 94) został nadany charakter przede wszystkim cywilnoprawny. Oznacza 

to, że w przeciwieństwie do obowiązku zawarcia umowy o charakterze publiczno-

prawnym, który wywołuje skutki jedynie na gruncie prawa administracyjnego, jego 

korelatem jest prawnie skuteczne cywilnoprawne roszczenie przewoźnika kolejowego 

o zawarcie umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów
259

. Podzielam sta-

nowisko A. Łuszpak – Zając, iż w każdym wypadku, gdy z ustawy, w tym również      

o charakterze administracyjnym, wynika obowiązek zawarcia umowy, o ile wskazuje 

ona uprawnionego i możliwe będzie ustalenie treści umowy, to uprawiony ów będzie 

mógł domagać się jej zawarcia, chyba że system prawny obwarowuje obowiązek in-

nego rodzaju sankcjami, przede wszystkim odszkodowawczymi
260

. Ustalenie treści 

umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów będzie możliwe m.in. w oparciu 

o treść złożonego przez przewoźnika kolejowego wniosku o przyznanie trasy pociągu, 

opracowanego przez zarządcę infrastruktury zgodnie z art. 32 ustawy o transporcie ko-

lejowym regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras 

pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych
261

 oraz stawki opłaty 

podstawowej i opłat dodatkowych, których wysokość i rodzaje zarządca obowiązany 

jest opublikować na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym. 

 

2.1.1.5 W sporach dotyczących odmowy dostępu do sieci, która może przybrać postać odmo-

wy bezpośredniej albo pośredniej (tzw. konstruktywnej), została czasowo wyłączona 

droga sądowa, gdyż upoważniony do ich rozstrzygania został, sprawujący funkcje re-

gulacyjne, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (zob. art. 13 ust. 1-5 w zw. z art. 13 

ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Przedstawio-

ny powyżej pogląd znajduje oparcie w dyrektywach wykładni pro unijnej, gdyż oddaje 

on najlepiej cel uregulowania zawartego w art. 30 dyrektywy 2001/14/WE              

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Zgodnie z tym przepisem, wnioskodawca będzie 
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 Na temat obowiązku zawarcia umowy o charakterze publiczno lub prywatnoprawnym por. A. Łuszpak – 

Zając: Realizacja roszczenia o zawarcie umowy…, str. 7.  
260

 Tamże, str. 33.  
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 Regulamin ten powinien m.in. określać tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydział tras pociągów; 

charakterystykę infrastruktury kolejowej przeznaczonej do udostępniania przewoźnikom kolejowym oraz infor-

mację o warunkach dostępu do niej; sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej; warunki 

korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej; zakres usług związanych z udostępnianiem infrastruktury 

kolejowej i warunki ich zapewniania. 
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miał prawo do odwołania się do organu regulacyjnego, jeżeli uważa że został potrak-

towany nieuczciwie, dyskryminująco lub został w jakikolwiek inny sposób poszkodo-

wany, a w szczególności przeciwko decyzjom podjętym przez zarządcę infrastruktury 

dotyczącym procesu alokacji i jego wyniku (art. 30 ust. 2 lit. „c”), poziomu lub struk-

tury opłat za infrastrukturę, które są lub mogą być wymagane do zapłaty (art. 30 ust. 2 

lit. „e”), a także praw dostępu do infrastruktury kolejowej przyznanych przedsiębior-

stwom kolejowym w art. 10 dyrektywy 91/440/EWG (art. 30 ust. 2 lit. „f”). Art. 30 

dyrektywy 2001/14/WE stanowi dalej, iż w przypadku odwołania się przeciwko od-

mowie przyznania zdolności przepustowej lub przeciwko zaoferowanym warunkom 

jej przyznania organ regulacyjny albo potwierdzi, że decyzja zarządcy infrastruktury 

nie wymaga żadnych zmian, albo będzie wymagał zmiany tej decyzji zgodnie z okre-

ślonymi przez ten organ wskazówkami. Na gruncie ustawy o transporcie kolejowym 

art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. „b” stanowi, iż Prezes UTK rozpatruje skargi przewoźników ko-

lejowych dotyczące przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury 

kolejowej. Art. 13 ust. 6 zawiera natomiast kompetencję Prezesa UTK do wydania,    

w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji określającej zakres narusze-

nia oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Uważam przy tym, iż decyzja Prezesa 

UTK nie tyle zastępuje oświadczenia woli zarządcy infrastruktury i przewoźnika kole-

jowego, co stanowi podlegający egzekucji administracyjnej obowiązek nałożony na 

zarządcę. Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów może wywołać również sankcje o charakterze ściśle administracyjnym, a to 

nałożenie przez Prezesa UTK kary pieniężnej (zob. art. 13 ust. 1-5 w zw. z art. 66 ust. 

1 ustawy o transporcie kolejowym), co nie wyłącza jednak cywilnoprawnego charak-

teru tego obowiązku.   

 

2.1.1.6 Nakaz kontraktowania na gruncie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 16, poz. 94) nie ma charakteru absolutnego, co sygnalizuje już treść przywołanych 

w poprzednich akapitach przepisów. Sytuacje, gdy odmowa zawarcia umowy o korzy-

stanie z przydzielonych tras pociągów jest prawnie dopuszczalna, możemy podzielić, 

analogicznie jak w przypadku podziału zaproponowanego na gruncie prawa unijnego, 

na następujące grupy, związane z: (a) niespełnieniem przez przedsiębiorstwo kolejowe 

warunków dostępu do sieci, a tym (b) nieposiadaniem certyfikatu bezpieczeństwa;   

(c) brakiem wolnej zdolności przepustowej infrastruktury; (e) dostępnością usług sub-

stytucyjnych; (e) skorzystaniem przez ustawodawcę z możliwości wyłączenia spod 

zakresu zastosowania prawodawstwa unijnego pewnych rodzajów sieci, infrastruktury 
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lub pewnych rodzajów przewozów kolejowych; (f) wymogiem ochrony właściwego 

funkcjonowania usług publicznych.  

 

(a) Niespełnienie przez przedsiębiorstwo kolejowe warunków dostępu do sieci.  

 

Ustawodawstwo polskie uzależnia przyznanie prawa dostępu do infrastruktury kole-

jowej od posiadania licencji (zob. szerzej pkt 4.2) oraz certyfikatu bezpieczeństwa 

(zob szerzej lit. „b” poniżej).   

 

(b) Obowiązek posiadania certyfikatu bezpieczeństwa jako przesłanka dostępu do 

sieci kolejowej.  

 

 Definicję legalną certyfikatu bezpieczeństwa, zgodnie z którą jest on dokumentem 

potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa za-

wartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa 

unijnego i prawa krajowego, wprowadza art. 4 pkt 18a ustawy o transporcie kolejo-

wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa stanowi 

przesłankę uzyskania przez przewoźnika kolejowego dostępu do infrastruktury kole-

jowej. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym
262

 „do-

kumentem uprawniającym przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infra-

struktury kolejowej jest certyfikat bezpieczeństwa”. Z obowiązku jego uzyskania zwol-

nieni są ci przewoźnicy kolejowi, którzy wykonują wyłącznie przewozy po liniach ko-

lejowych funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolejowego i przeznaczonych 

do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i regionalnych albo po li-

niach kolejowych wchodzących w skład prywatnej infrastruktury kolejowej, która jest 

wyłącznie użytkowana przez jej właścicieli do prowadzenia ich własnych przewozów 

towarowych (art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o transporcie kolejowym). Przewoźnicy, o któ-

rych mowa są obowiązani uzyskać w miejsce certyfikatu bezpieczeństwa świadectwo 

bezpieczeństwa
263

.  

                                                 
262

 Zob. też §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania      

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  
263

 Zob. art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), jak również §3 ust. 

1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, w kontekście zagadnienia certyfi-

katów i świadectw bezpieczeństwa, znaczenie przepisów intertemporalnych zawartych w ustawie z dn. 22 lipca 

2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1046). Ustawa o transporcie 
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 Organem właściwym w sprawach wydawania, przedłużania, zmiany i cofania certyfi-

katu (a także świadectwa) bezpieczeństwa jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

(art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz 18 lit. „b” ustawy o transporcie kolejowym). Prezes UTK wy-

daje certyfikat bezpieczeństwa przewoźnikowi kolejowemu, który po raz pierwszy 

rozpoczął lub zarejestrował swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Certyfikat określa rodzaj i zakres działalności kolejowej i składa się z dwóch 

części: (1) części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, tj. organizację     

i działania przyjęte przez przewoźnika dla zapewnienia bezpieczeństwa; (2) tzw. czę-

ści sieciowej (krajowej) akceptującej wewnętrzne regulacje przyjęte przez przewoźni-

ka w celu spełnienia określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywa-

nia przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej; wymagania te dotyczą stosowa-

nia technicznych specyfikacji interoperacyjności i krajowych przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa, stosowania certyfikacji personelu kolejowego i posiadania przez 

przewoźnika świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów pojazdów kolejowych. 

Część akceptująca system zarządzania bezpieczeństwem jest ważna dla danego rodza-

ju działalności na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku natomiast, gdy prze-

woźnik zamierza wykonywać dodatkowo inny rodzaj kolejowych usług transporto-

wych, Prezes UTK wydaje krajowy certyfikat bezpieczeństwa.  

 Reguły obowiązywania w czasie decyzji przyznającej certyfikat bezpieczeństwa okre-

śla art. 18 lit. „b” ustawy o transporcie kolejowym. Certyfikat jest wydawany na okres 

pięciu lat i przedłużany co pięć lat na wniosek przewoźnika kolejowego. Prezes UTK 

cofa certyfikat, w części albo w całości, w przypadku gdy przewoźnik kolejowy prze-

stał spełniać warunki jego wydania. Wiąże się to w sposób immanentny z powierzo-

nym Prezesowi UTK zadaniem kontroli spełniania warunków i wymagań zawartych  

w certyfikatach, zgodności działania przewoźników kolejowych z przepisami prawa 

                                                                                                                                                         
kolejowym transponuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa 

kolei (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 44). Przed jej wejściem w życie dokumentem potwierdzającym zdolność 

bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych było świadectwo bezpieczeństwa, które obowiązani byli 

uzyskać wszyscy przewoźnicy kolejowi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej przewoźnicy kolejowi po-

siadający takie świadectwa bezpieczeństwa zostali zobowiązani do wystąpienia w terminie do dnia 30 czerwca 

2010 r. do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa, o ile zgodnie z art. 18 ust. 3 zmie-

nionej ustawy o transporcie kolejowym nie zostali zwolnieni z obowiązku jego uzyskania. Zgodnie z art. 4 ust. 2 

ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym świadectwa bezpieczeństwa wydane przed dniem jej wejścia 

w życie przewoźnikom kolejowym, którzy zostali zobowiązani do wystąpienia o wydanie certyfikatu bezpie-

czeństwa, zachowują ważność do dnia jego wydania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. W kontek-

ście prowadzonych tu rozważań należy również zauważyć, że §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruk-

tury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej warunkuje przyznanie przewoźnikowi 

prawa dostępu do infrastruktury kolejowej przedłożeniem zarządcy kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa  

w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem. Tzw. sieciowa część certyfikatu jest natomiast 

uzyskiwana, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpie-

czeństwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 230, poz. 1682), już po zawarciu umowy o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów (zob. §3 pkt 4 rozporządzenia).  
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unijnego i krajowego dotyczącymi bezpieczeństwa i spełniania przez nich obowiąz-

ków w tym zakresie, a także nadzoru nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa            

w transporcie kolejowym (art. 13 ust. 2 pkt. 1, 1 lit. „a”, 3 i 4 ustawy o transporcie ko-

lejowym). Przesłankę obligatoryjnego cofnięcia certyfikatu stanowi również nie pod-

jęcie przez przewoźnika kolejowego działalności w okresie dwunastu miesięcy od jego 

uzyskania. Ponadto, w przypadku dokonania zmian dotyczących rodzaju i zakresu 

działalności, nowej kategorii personelu lub nowego typu pojazdów kolejowych prze-

woźnik zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Prezesa UTK. Istotne zmiany do-

tyczące rodzaju i zakresu działalności wymagają zmiany certyfikatu w całości lub       

w części. Prezes UTK może również dokonać zmiany odpowiedniej części certyfikatu 

po każdej zmianie przepisów bezpieczeństwa. 

 Warunki, tryb wydawania, przedłużania, zmiany i cofania certyfikatów i świadectw 

bezpieczeństwa oraz sposób uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa regulują odpo-

wiednie rozporządzenia ministra transportu
264

. 

 

(c) Brak wolnej zdolności przepustowej infrastruktury. 

 

Jak wynika z art. 30 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 

poz. 94) zarządca dokonuje przydziału tras pociągów w ramach posiadanej (wolnej) 

zdolności przepustowej infrastruktury
265

. Przywołany przepis wskazuje również jedną 

z możliwych przyczyn niedoboru zdolności przepustowej, jaką jest jej rezerwacja 

przez zarządcę na potrzeby własnych przewozów technologicznych, tj. przejazdów 

wykonywanych dla celów budowy, naprawy, utrzymania, nadzoru bądź usuwania 

awarii
266

. Brak wolnej zdolności przepustowej może być również wynikiem uwzględ-

nienia zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych, jak też wszczęcia 

procedury likwidacji linii kolejowej lub jej odcinka
267

. Najczęstszą jednak jego przy-

czyną może być omówione już wcześniej „przepełnienie” infrastruktury kolejowej
268

. 

                                                 
264

 Zob. rozporządzenia ministra transportu w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (Dz. U.     

z 2006 r. Nr 230, poz. 1682) oraz rozporządzenie ministra transportu w sprawie warunków oraz trybu wydawa-

nia, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bez-

pieczeństwa (Dz. U. z 2007 r., Nr 57, poz. 389).  
265

 Por. też §3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania        

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). 
266

 Por. też §4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania       

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  
267

 §4 ust. 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infra-

struktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  
268

 Szerzej na temat przepełnienia infrastruktury kolejowej na gruncie prawa krajowego zob. pkt 2.1.1.2 lit. „c”   

i 2.1.1.6 lit. „c”.  
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(d) Dostępność usług substytucyjnych. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1b ustawy o transporcie kolejowym zarządca może odmówić do-

stępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także zapew-

nienia tej obsługi, jeżeli istnieją inne podmioty udostępniające te urządzenia i zapew-

niające obsługę na zasadach rynkowych. Z brzmienia przywołanego przepisu, który 

zawiera zwrot ustawowy obejmujący zastrzeżenie „chyba że”, wynika domniemanie 

prawne co do nie istnienia takich podmiotów.   

 

(e) Wyłączenia spod zakresu zastosowania prawodawstwa unijnego. 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94) jej przepisów nie stosuje się m.in. do kolejowego transportu wewnątrzzakładowe-

go. Chodzi tu o transport wykonywany w ramach procesu produkcji przedsiębiorstwa 

bez udziału przewoźnika kolejowego oraz bez należących do niego pojazdów kolejo-

wych, w tym na obszarze górniczym – kopalń odkrywkowych oraz zwałowisk odpa-

dów (art. 4 pkt 25 ustawy o transporcie kolejowym). Ponadto, przepisów rozdziału     

6 ww. ustawy, zatytułowanego udostępnianie infrastruktury kolejowej i opłaty za ko-

rzystanie z infrastruktury kolejowej, nie stosuje się do infrastruktury kolejowej: prze-

znaczonej wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika kolejo-

wego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym 

przewoźnikom; przeznaczonej do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów 

rzeczy wyłącznie dla jego własnych potrzeb; obejmującej linie kolejowe o szerokości 

torów innej niż 1.435 mm (art. 36 ustawy o transporcie kolejowym).   

 

2.1.2 Ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy ramo-

wej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych. 

 

Jak zasygnalizowano w rozdziale II pkt 4.2.3 lit. „a”, zawieranie umów ramowych        

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych umożliwia zarządcom 

infrastruktury oraz przewoźnikom kolejowym planowanie ich działalności gospodar-

czej w dłuższym, aniżeli okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, okresie cza-

su. Umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów mogą być bowiem zawiera-

ne maksymalnie na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, tj. jednego roku 

kalendarzowego (art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE, Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 
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29 oraz art. 31 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94). Wskazane korzyści wynikające z możliwości zawierania umów ramowych          

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych wiążą się z potencjal-

nym zagrożeniem dla celu interesu ogólnego UE, jakim jest urzeczywistnienie zinte-

growanej europejskiej przestrzeni kolejowej, funkcjonującej w oparciu o zasadę nie-

dyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do sieci. Zasób zdolności przepustowej in-

frastruktury kolei jest bowiem ograniczony. Oznacza to, że przyznanie trasy pociągu 

jednemu spośród wnioskodawców uniemożliwia jej przydzielenie innym zaintereso-

wanym podmiotom. Prawodawca unijny, odmiennie aniżeli w przypadku umów o ko-

rzystanie z przydzielonych tras pociągów, nie ingeruje przy tym w tryb zawierania 

umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych         

w sposób wyłączający swobodę wyboru kontrahenta. Poprzez odpowiednie ukształto-

wanie postanowień tych umów ich strony mogłyby zatem uniemożliwić korzystanie         

z danej infrastruktury innym zainteresowanym podmiotom. W celu zapobieżenia ta-

kiemu niebezpieczeństwu prawodawca unijny ogranicza kompetencję stron do kształ-

towania treści umowy ramowej (zob. szerzej pkt 2.3.1.3). Ponadto, dozwala na powie-

rzenie przez państwa członkowskie krajowym organom regulacyjnym kompetencji do 

uprzedniego zatwierdzania umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych (art. 17 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE)
269

. Na gruncie ustawy 

o transporcie kolejowym umowy te są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego (art. 31 ust. 6). Przepis uzależniający skuteczne zawieranie umów ramo-

wych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych od zgody Prezesa 

UTK ogranicza kompetencję stron do ich zawierania. Brak wymaganego aktu admini-

stracyjnego, w sytuacji gdy przepisy prawa administracyjnego zawierają zastrzeżenie 

wymagające jego wydania, stanowi bowiem podstawę do uznania czynności prawnej 

za nieważną
270

.  

 

2.1.3 Ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy o trak-

cję. 

 

2.1.3.1 Odmowa dostępu do urządzeń kluczowych może stanowić nadużycie pozycji dominu-

jącej zakazane na mocy art. 102 TfUE (dawny art. 82 TWE). Owa forma nadużycia, 

                                                 
269

 Zob. też art. 17 ust. 5a dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29).   
270

 Z. Radwański: Treść czynności prawnej [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo Cywilne – część 

ogólna…, str. 235. 
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zbliżona do praktyk polegających na odmowie dostawy oraz praktyk dyskryminują-

cych, nawiązuje do wypracowanej w amerykańskim prawie antymonopolowym dok-

tryny essential facilities
271

. Na gruncie prawa unijnego po raz pierwszy odwołała się 

do niej Komisja Europejska w decyzjach w sprawach Sealink
272

, Sea Containers
273

 

oraz Port of Rodby
274

. Doktryna urządzeń kluczowych ewoluowała następnie wraz       

z rozwojem orzecznictwa sądów unijnych. Jej założenia zostały wyłożone w sposób 

najpełniejszy w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Oscar Bron-

ner
275

.  

 

2.1.3.2 Odmowa dostępu do urządzenia kluczowego może przybrać postać bezpośrednią albo 

pośrednią (tzw. odmowa konstruktywna)
276

. Ta ostatnia przejawia się w stosowaniu 

dyskryminujących konkurentów zaporowych warunków dostępu. Opierając się na do-

robku orzeczniczym sądów unijnych możemy określić kryteria uznania praktyki pole-

gającej na odmowie dostępu do urządzenia kluczowego, za zakazane na mocy art. 102 

TfUE (dawny art. 82 TWE) nadużycie pozycji dominującej
277

. Przesłanki te powinny 

być spełnione w sposób kumulatywny. Są one następujące
278

: 

(a) Po pierwsze, odmawiające dostępu przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw musi 

posiadać pozycję dominującą (odpowiednio tzw. kolektywną pozycję dominującą) na 

właściwym rynku urządzeń kluczowych (rynku wyższego szczebla).  

(b) Po drugie, pozycji dominującej musi nadużywać, co jest uzależnione od łącznego wy-

stąpienia przesłanek tego nadużycia (tzw. test Bronnera), a mianowicie gdy: 
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 Na temat doktryny „essential facilities” w orzecznictwie amerykańskim zob. J. Majcher: Dostęp do urządzeń 

kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego…, str. 25-46; A. Capobianco: The essential facilities 

doctrine: similarities and differences between the American and the European approach, European Law Review, 

vol. 26/2001, str. 398 i n.; M. Będkowski-Kozioł: Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities” na roz-

wój europejskiego prawa antymonopolowego. Zarys problematyki na tle poglądów doktryny niemieckiej, Prze-

gląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 12/2000, str. 2 i n. 
272

 Zob. decyzję Komisji z 11.06.1992 w sprawie B&I Line v. Sealink Harbour and Sealink Stena, Biuletyn WE 

1992, nr 6, pkt 1.3.30.  
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 Zob. decyzję Komisji z 21.12.1993 w sprawie 94/19/WE Sea Containers v. Stena Sealink, Dz. Urz. WE 1994, 

L 15, str. 8. 
274

 Zob. decyzję Komisji z 26.02.1994 w sprawie 94/119/WE Port of Rodby, Dz. Urz. WE 1994, L 55, str. 52.   
275

 Orz. ETS z 26.11.1998 w sprawie C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeit-

schriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG i Mediaprint     

Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, ECR 1998, str. I-7791.  
276

 J. Majcher: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego…, str. 103. 
277

 Należy odnotować, że w odniesieniu do przymusowego udzielenia praw autorskich przesłanki te zostały uzu-

pełnione o czwartą, a mianowicie pojawienie się nowego produktu. Zagadnienie to wykracza jednak poza ramy 

niniejszego opracowania.  
278

 Por. A. Tusiński: Doktryna essential facilities w orzecznictwie ETS, Europejski Przegląd Sądowy, nr 9/2006, 

str. 39 i n.; B. Doherty: Just what are Essential Facilities?, Common Market Law Review, vol. 38/2001, str. 397 

i n.  
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 Dostęp do urządzenia jest niezbędny dla podjęcia przez żądające go przedsiębiorstwo 

działalności gospodarczej na powiązanym rynku niższego szczebla, gdyż w braku do-

stępu byłaby ona niemożliwa albo w poważny i nieunikniony sposób nieopłacalna,        

a zarazem brak jest realnych lub potencjalnych substytutów urządzenia
279

. Oznacza to, 

że ze względów technicznych, ekonomicznych lub prawnych, np. z uwagi na specjalne 

cechy urządzenia, jak w szczególności niewspółmierny koszt lub czas wymagany do 

jego reprodukcji, nie ma możliwości zastąpienia go albo byłoby to nadmiernie utrud-

nione
280

. Owa niezastępowalność urządzenia to kryterium o charakterze obiektywnym. 

Nie wystarcza, że zachodzi w stosunku do przedsiębiorstwa żądającego dostępu. Ko-

nieczne jest dowiedzenie, że duplikacja urządzenia byłaby niemożliwa albo nadmier-

nie utrudniona również dla przedsiębiorstwa lub grupy kooperujących ze sobą przed-

siębiorstw o potencjale i udziale w rynku porównywalnych do tych, jakie posiada dys-

ponent urządzenia. Możliwy do zduplikowania substytut urządzenia nie musi być przy 

tym dla zainteresowanego dostępem przedsiębiorstwa równie korzystny z gospo-

darczego punktu widzenia co samo urządzenie. 

 Odmowa dostępu prowadzi do wyeliminowania wszelkiej konkurencji na rynku po-

wiązanym.  

 Odmowa nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Z takim obiektywnym usprawie-

dliwieniem będziemy mieli do czynienia m. in. wtedy, gdy udzielenie dostępu do 

urządzenia jest technicznie niemożliwe z powodu braku wolnej zdolności przepusto-

wej (czy też wolnych mocy przerobowych) lub gdy przedsiębiorstwo domagające się 

dostępu nie jest gotowe zapłacić uzasadnionej i sprawiedliwej ceny.  

(c) Po trzecie, nadużycie pozycji dominującej musi wpływać na handel pomiędzy pań-

stwami członkowskimi.  

J. Majcher słusznie uzupełnia powyższy katalog przesłanek o kryterium korzyści z za-

stosowania przymusowego dostępu, mierzonych stopniem realizacji celów polityki 

konkurencji (wzrostem dobrobytu konsumentów). Korzyści te powinny być mianowi-

cie wyższe aniżeli koszty interwencji powstające po stronie przedsiębiorstw i organów 

ochrony konkurencji
281

.  
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 Por. orz. ETS z 6.04.1995 w połączonych sprawach C-241/91 P i C-242/91 P RTE i ITP v. Komisja, ECR 

1995, str. I-743, ust. 53-54; orz. SPI z 12.06.1997 w sprawie T-504/93 Tiercè Ladbroke v. Komisja, ECR 1997, 

str. II-923, ust. 131.  
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 Por. też cytowane już orz. SPI w połączonych sprawach T-374/94, T-375/94, T-384/94, T-388/94 ENS, Euro-

star, UIC, NS i SNCF v. Komisja, ust. 209.  
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 J. Majcher: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego…, str. 148-165.  
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2.1.3.3 Powyższe rozważania odnoszące się do doktryny „essential facilities” pozostają rele-

wantne w odniesieniu do sytuacji, gdy dostęp do urządzeń kluczowych nie został 

przez dostępodawcę udzielony innemu podmiotowi na tym samym rynku niższego 

szczebla. Postępowanie dostępodawcy, który zawarł już inne umowy dostępowe wła-

ściwiej będzie natomiast rozpatrywać, w zależności od konkretnego przypadku,         

w świetle zakazanych na mocy art. 102 TfUE (dawny art. 82 TWE) praktyk polegają-

cych na odmowie dostawy lub praktyk dyskryminujących
282

.  

 

2.1.3.4 Ilustratywnym przykładem zastosowania doktryny „essential facilities” w odniesieniu 

do sektora transportu kolejowego jest decyzja Komisji z dn. 27 sierpnia                 

2003 r. w sprawie Georg Verkehrsorganisation GmbH v. Ferrovie dello Stato SpA
283

. 

Poniżej zostaną zreferowane jej węzłowe elementy.  

 

(a) Analizowana sprawa rozpoczęła się w wyniku skargi niemieckiego przedsiębiorstwa 

kolejowego Georg Verkehrsorganisation GmbH (zwanego dalej w skrócie „GVG”) 

przeciwko włoskim kolejom państwowym Ferrovie dello Stato (zwanym dalej w skró-

cie „FS”). GVG skarżyło się, iż od roku 1995 FS odmawiały dostępu do włoskiej in-

frastruktury kolejowej, rozpoczęcia negocjacji w sprawie utworzenia grupy międzyna-

rodowej oraz – w interesującym nas zakresie  – dostarczenia trakcji. Wskutek tego 

GVG nie mogło świadczyć międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich 

z różnych miast Niemiec przez Bazyleę do Mediolanu. Planowana przez GVG usługa 

miałaby charakter konkurencyjny wobec połączenia oferowanego przez włosko – 

szwajcarskie przedsiębiorstwo Cisalpino, w którym FS miały 50% udziału kapitało-

wego.  

 

(b) Komisja wyznaczyła dwa właściwe rynki produktowe wyższego szczebla, tj. rynek 

(dostępu do) infrastruktury kolejowej i rynek trakcji.  

 

(c) Określając, w odniesieniu do trakcji, rynek produktowy Komisja zdefiniowała usługę 

trakcyjną jako zapewnienie – na potrzeby konkretnego połączenia kolejowego - loko-

motywy i maszynisty oraz tzw. wsparcia (rezerwy), polegającego na konserwacji         
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 Por. Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 22.08.1998 o stosowaniu zasad konkurencji w porozumieniach          

o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym, Dz. Urz. WE 1998, C 265, str. 2, ust. 84 i n.   
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 Zob. cytowaną już decyzję KE w sprawie 2004/33/WE Georg Verkehrsorganisation GmbH v. Ferrovie dello 

Stato SpA. Por. O. Stehmann: Applying „essential facility” reasoning to passenger rail services in the EU – the 

Commission decision in the case GVG, European Competition Law Review, nr 25(7)/2004, str. 390-394.  
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i remontach lokomotywy oraz utrzymywaniu w gotowości i udostępnianiu w razie po-

trzeby lokomotywy zastępczej i zmiennika maszynisty. Komisja uznała, że rynek 

trakcji funkcjonuje, ponieważ w większości państw członkowskich usługi tego rodza-

ju świadczone są na zasadach komercyjnych. Co do zasady trakcję można zapewniać 

we własnym zakresie, czyli w rozpatrywanej sprawie zapewniałoby ją GVG lub jego 

partner w grupie międzynarodowej, z wykorzystaniem własnych lokomotyw i pra-

cowników. Można ją również nabyć od innych przedsiębiorstw kolejowych. Rynek 

trakcji różni się natomiast od rynku sprzedaży lub najmu lokomotyw. Usługi trakcyjne 

mogą być świadczone wyłącznie przez przedsiębiorstwa kolejowe, ponieważ posiada-

ją one wymagane licencje. Lokomotywy można kupować lub wynajmować od przed-

siębiorstw kolejowych lub producentów. Zakup lub wynajęcie lokomotywy nie sta-

nowi substytutu trakcji, ponieważ oznacza jedynie zapewnienie taboru. Natomiast 

trakcja obejmuje również zapewnienie maszynisty oraz wsparcia (rezerwy). Wszyst-

kie te elementy są konieczne do zabezpieczenia punktualności i ciągłości połączenia. 

Komisja ustaliła, iż na obecnym etapie procesu liberalizacji unijnego sektora transpor-

tu kolejowego występują liczne bariery techniczne, prawne i ekonomiczne dla świad-

czenia trakcji na rzecz międzynarodowych połączeń kolejowych. Przez półtora stule-

cia europejskie koleje rozwijały się wewnątrz granic poszczególnych państw człon-

kowskich. Każde koleje przyjęły własne standardy techniczne i administracyjne. 

Skutkiem tego istnieją różne krajowe systemy sygnalizacji oraz zasilania w energię 

elektryczną. Z tego względu, o ile lokomotywy nie zostały wyposażone w wielosys-

temowe technologie, muszą być wymieniane na granicach. Podobne bariery dotyczą 

również maszynistów, którzy muszą opanować znajomość trasy, języka i posiadać 

krajowe uprawnienia. W celu samodzielnego zapewnienia trakcji dla połączeń mię-

dzynarodowych przedsiębiorstwo kolejowe musiałoby zatem utworzyć odrębne pule 

lokomotyw i maszynistów w każdym państwie członkowskim, w którym chciałoby 

prowadzić działalność. 

 

(d) Określając rynek geograficzny Komisja ustaliła, że we wszystkich państwach człon-

kowskich, aby mieć prawo do ruchu po krajowej sieci kolejowej, lokomotywa musi 

spełniać krajowe standardy techniczne, maszynista natomiast przejść szkolenia i po-

siadać specjalne kwalifikacje. W przypadku badanego przez Komisję połączenia kole-

jowego, do zapewnienia trakcji we Włoszech nie można było wykorzystać ani loko-

motyw ani załóg przedsiębiorstw kolejowych z innych państw członkowskich. Skut-

kiem tego GVG mogło nabyć trakcję tylko od przedsiębiorstwa prowadzącego dzia-
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łalność we Włoszech, posiadającego lokomotywy i maszynistów spełniających wy-

magania odnośnie ruchu po włoskiej sieci kolejowej. Ponadto w celu zapewnienia 

wsparcia (rezerwy) dostarczyciel trakcji musiał mieć możliwość skorzystania w roz-

sądnie krótkim czasie z puli lokomotyw w przypadku awarii technicznej. Oznacza to, 

iż lokomotywy zastępcze musiałaby znajdować się wystarczającą blisko trasy Domo-

dossola – Mediolan, gdyż w przeciwnym wypadku czas i koszt zapewnienia lokomo-

tywy zastępczej byłby nieproporcjonalnie długi (odpowiednio wysoki). Zatem, jak 

ustaliła Komisja, właściwy rynek geograficzny ograniczał się w tym wypadku do Me-

diolanu. 

 

(e) Badając zagadnienie dominacji Komisja ustaliła, że w rozpatrywanej sprawie zapew-

nienie trakcji wymagało elektrowozu mogącego pracować z prędkością co najmniej 

160 km/h i którego typ posiada homologację do użytkowania na sieci włoskiej. Dalszy 

warunek, konieczny do uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, odnosił się do maszyni-

stów, którzy powinni byli znać język i trasę Domodossola – Mediolan. Z teoretyczne-

go punktu widzenia, w celu prowadzenia przewozów na trasie Domodossola – Medio-

lan GVG mogło albo nabyć trakcję od włoskiego przedsiębiorstwa kolejowego, albo 

zapewnić ją we własnym zakresie. W tym drugim przypadku musiałoby stworzyć we 

Włoszech własną pulę lokomotyw i maszynistów lub pozyskać poszczególne elemen-

ty, czyli lokomotywę, maszynistę i rezerwę z różnych źródeł. W wyniku przeprowa-

dzonego dochodzenia Komisja stwierdziła, że żadne poza FS włoskie przedsiębior-

stwo kolejowe ani też żadne z przedsiębiorstw kolejowych spoza Włoch nie mogło 

zapewnić GVG trakcji na odcinku Domodossola – Mediolan. Uznała również, że sa-

modzielne zapewnienie trakcji na tym odcinku w drodze wynajęcia lokomotywy, ma-

szynistów i rezerwy nie było wykonalną w praktyce alternatywą dla uzyskania przez 

GVG lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo kolejowe z innego państwa członkow-

skiego trakcji od FS. Z kolei inwestycja w stworzenie własnej puli lokomotyw i ma-

szynistów przez GVG lub dowolnego innego przedsiębiorstwa kolejowego wyłącznie 

w celu obsługi trasy Domodossola – Mediolan byłaby, w szczególności ze względu na 

brak interoperacyjności lokomotyw, brak liberalizacji włoskiego rynku pasażerskiej 

kolei długodystansowej i zakaz kabotażu, niewspółmiernie kosztowna i ekonomicznie 

pozbawiona sensu. W tych okolicznościach Komisja wyciągnęła wniosek, że GVG nie 

mogła, z braku wykonalnych gospodarczo alternatyw, uniknąć pozyskania trakcji od 

FS celem obsługi planowanego przez siebie połączenia, a zatem FS dominowała na 

właściwym rynku trakcji.  
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(f) Odmowa udostępnienia trakcji przez FS nie była uzasadniona żadnym obiektywnym 

powodem. W szczególności FS nie brakowało wolnych mocy do świadczenia usług 

trakcyjnych, nie występowały względy bezpieczeństwa, które uniemożliwiałyby za-

pewnienie trakcji na rzecz GVG, FS mogło uzyskać adekwatne wynagrodzenie (na 

normalnych warunkach handlowych) za świadczenie takich usług, a jego działalność 

nie podlegała żadnym zobowiązaniom z tytułu wykonywania usług publicznych, które 

uniemożliwiałyby świadczenie usług trakcji na rzecz GVG.   

 

(g) Planowane połączenie GVG między Bazyleą a Mediolanem byłoby konkurencyjne 

wobec połączeń oferowanych przez Cisalpino, będącym wspólnym przedsięwzięciem 

FS i SBB. Odmawiając zapewnienia trakcji FS eliminowało zatem konkurencję na są-

siadującym z rynkiem trakcji odrębnym rynku niższego szczebla. Został on zdefinio-

wany przez Komisję jako intramodalny
284

 rynek korzystających z międzynarodowych 

kolejowych przewozów pasażerskich między miastami niemieckimi a Mediolanem. 

Wobec braku konkurencji FS miało na tym rynku pozycję monopolisty. Odmowa za-

pewnienia trakcji i blokowanie w ten sposób wejścia na ów rynek konkurencyjnego 

przedsiębiorstwa pozycję tę chroniły. W tym kontekście Komisja przywołała orzecze-

nia Trybunału Sprawiedliwości, w których sąd ten konsekwentnie utrzymywał, że art. 

82 TWE (obecny art. 102 TfUE) zakazuje rozszerzania monopolu z danego rynku na 

rynek sąsiedni bez obiektywnego uzasadnienia
285

. W sprawie Télémarketing
286

 Try-

bunał uznał, że art. 82 TWE (obecny art. 102 TfUE) zostaje naruszony, jeżeli przed-

siębiorstwo mające pozycję dominującą na danym rynku zastrzega dla siebie bez żad-

nej obiektywnej konieczności działalność dodatkową, którą mogłoby prowadzić inne 

przedsiębiorstwo i jeżeli tym samym eliminuje konkurencję ze strony tego przedsię-

biorstwa. W podobnej do rozpatrywanej sprawie FAG - Flughafen Frankfurt/Main 

AG
287

 Komisja uznała, że Port Lotniczy we Frankfurcie nadużył pozycji dominującej 

z naruszeniem art. 82 TWE (obecny art. 102 TfUE) odmawiając potencjalnym konku-

rentom, bez obiektywnego uzasadnienia, dostępu do rynku świadczenia usług płyto-

wych w Porcie Lotniczym we Frankfurcie. Rynek ten uznano za odrębny od zapew-

                                                 
284

 Inne rodzaje transportu, takie jak samochód, autobus lub samolot nie stanowiły z punktu widzenia klienta 

alternatywy dla planowanego połączenia.  
285

 Orz. ETS z 13.12.1991 w sprawie C-18/88 Régie des télégraphes et des téléphones v. GV-Inno-BM SA, ECR 

1991, str. I-5941; orz. ETS z 17.11.1992 w połączonych sprawach C-271/90, C-281/90 i C-289/90 Hiszpania, 

Belgia i Włochy v. Komisja, ECR 1992, str. I-5833.  
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 Orz. ETS z 3.10.1985 w sprawie 311/84 Centre belge d’études de marché –Télémarketing (CBEM) v. SA 

Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) i Information publicité Benelus (IPB), ECR 1985, str. 3261.  
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 Decyzja KE z 14.01.1998 w sprawie 98/190/WE FAG – Flughafen Frankfurt/Main AG, Dz. Urz. WE 1998,  

L 72, str. 30, ust. 98.  



 

 

117 

niania urządzeń portu lotniczego. Do przyjęcia tej decyzji Port Lotniczy we Frankfur-

cie miał monopol na rynku zarówno zapewniania urządzeń portu lotniczego,            

jak i świadczenia przy ich pomocy usług obsługi naziemnej.  

 

(h) Odnośnie wpływu na handel między państwami członkowskimi Komisja ustaliła, że 

GVG zamierzało obsługiwać międzynarodowe połączenie między Niemcami a Wło-

chami. Miało mianowicie dowozić pasażerów z Karlsruhe, Koblencji i Mannheim do 

Bazylei, a następnie zapewniać kolejowe połączenie pasażerskie do Mediolanu. Bio-

rąc pod uwagę cechy tych tras, duże natężenie ruchu oraz wpływ na usługi transpor-

towe między dwoma państwami członkowskimi, Komisja ustaliła, że stwierdzone 

nadużycia wywierały znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi. 

 

(i) W opisanym powyżej stanie rzeczy Komisja orzekła, że odmawiając dostępu do trak-

cji FS nadużyło dominującej pozycji w rozumieniu art. 82 TWE (obecny art. 102 

TfUE). FS zobowiązało się wobec Komisji do zakończenia nadużywania swej pozycji 

i nie powtarzania tego procederu w przyszłości.  

 

2.1.3.5 Uważam, że przedstawione powyżej zastosowanie doktryny essential facilities jako 

środka wymuszającego na przedsiębiorstwie kolejowym zapewnienie usługi trakcyjnej 

jego konkurentowi ma charakter wyłącznie przejściowy i jego znaczenie będzie maleć 

wraz z postępem technologicznym, wzrastaniem interoperacyjności infrastruktury             

i konsekwentnym znoszeniem przez Unię Europejską prawnych barier świadczenia 

transgranicznych usług kolejowych. Postępowanie tych trzech procesów daje się wy-

raźnie zaobserwować już dzisiaj. Zostanie ono zwięźle zreferowane poniżej.  

 

(a) Jak zostało to wskazane w rozdziale IV pkt 2.2 na przeszkodzie utworzenia zintegro-

wanej europejskiej przestrzeni kolejowej stoją bariery o charakterze nie tylko praw-

nym, ale również technicznym. W celu ich przezwyciężenia Unia sukcesywnie rozwija 

prawodawstwo w dziedzinie tzw. interoperacyjności, rozumianej jako zdolność do 

niezakłóconego i bezpiecznego przemieszczania się pociągów w ramach transeuropej-

skich systemów kolei (konwencjonalnych i dużych prędkości), która wymaga kompa-

tybilności infrastruktury i pojazdów, jak również skutecznego wzajemnego połączenia 

systemów informowania i komunikowania różnych zarządców infrastruktury i przed-

siębiorstw kolejowych. W 1996 r. przyjęta została dyrektywa Rady 96/48/WE            

w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości   
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(Dz. U. L 235 z 17.9.1996, str. 6), a w 2001 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego    

i Rady 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych (Dz. U. L 110 z 20.4.2001, str. 1), obydwie zmienione w 2004 r. 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/50/WE (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, 

str. 114), a w 2008 r. skonsolidowane i połączone w dyrektywie Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2008/57/WE (Dz. U. L 191 z 18.7.2008, str. 1), zwanej dyrektywą        

w sprawie interoperacyjności kolei. W 2004 r. przyjęte zostało rozporządzenie (WE) 

nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 1)
288

 

ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (ERA), której głównym celem jest 

współdziałanie, w sprawach technicznych, we wdrażaniu prawodawstwa unijnego 

zmierzającego do polepszenia konkurencyjności pozycji sektora kolejowego poprzez 

zwiększanie poziomu interoperacyjności systemów kolejowych oraz w rozwijaniu 

wspólnego podejścia do bezpieczeństwa w europejskim systemie kolejowym, celem 

wsparcia budowy europejskiego obszaru kolejowego bez granic, gwarantującego wy-

soki poziom bezpieczeństwa
289

. W dniu 13 grudnia 2006 r. Komisja Europejska przy-

jęta komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie: „Ułatwienia prze-

mieszczania się lokomotyw na obszarze Wspólnoty”. Wskazała w nim, że jeden z za-

sadniczych aspektów, które wymagają udoskonalenia w celu ułatwienia swobodnego 

przemieszczania się pociągów, dotyczy procedury homologacji lokomotyw, która czę-

sto zbyt długo trwa i jest bardzo kosztowna. W celu uzyskania zgody na dopuszczenie 

do eksploatacji w innym państwie członkowskim należy wykazać, że eksploatowane 

lokomotywy pozostają w zgodzie z krajowymi przepisami tego państwa członkow-

skiego. Przepisy krajowe zawierają tymczasem specyfikacje i normy dotyczące kom-

patybilności infrastruktury, a także szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

będące pochodną krajowych wymagań technicznych oraz wniosków wyciągniętych    

z wypadków i zdarzeń, do których doszło w danym państwie członkowskim. Komisja 

zaproponowała, w celu rozwiązania tego problemu, obok zwrócenia się do właściwych 

organów państw członkowskich o zmianę ich sposobu działania, zmianę ram praw-

nych. Efektem tego jest nowe podejście do problematyki dopuszczania pojazdów do 

eksploatacji zawarte w dyrektywie w sprawie interoperacyjności kolei. Opiera się ono 

na następujących założeniach
290

. Po pierwsze, wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie  
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 Rozporządzenie zmienione w 2008 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1335/2008 

(Dz. U. L 354 z 31.12.2008, str. 51).  
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 Zob. art. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 1).  
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 Przedstawionych w pkt. 41 – 45 preambuły dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności kolei    

(Dz. U. L 191 z 18.7.2008, str. 1). Zob. też art. 21-26 i 34 ww. dyrektywy. 
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z którą jedno dopuszczenie wystarcza dla całej sieci kolejowej Unii. Po drugie, proce-

dura dopuszczenia pojazdu zgodnego z TSI
291

 powinna być prostsza i szybsza niż      

w przypadku pojazdu niezgodnego z TSI. Po trzecie, w miarę możliwości należy sto-

sować zasadę wzajemnego uznawania: jeżeli pojazd został już dopuszczony do eks-

ploatacji w jednym państwie członkowskim, inne państwa członkowskie nie powinny 

odwoływać się do zasad krajowych, narzucając niepotrzebne wymogi i ponowne we-

ryfikacje, chyba że jest to ściśle niezbędne do sprawdzenia technicznej zgodności po-

jazdu z daną siecią. Po czwarte, w przypadku braku decyzji właściwego krajowego or-

ganu ds. bezpieczeństwa w przepisowym terminie wnioskujący powinien mieć prawo 

wprowadzić pojazd do eksploatacji, jeżeli pojazd ten został już dopuszczony w innym 

państwie członkowskim. Każda decyzja wydana przez właściwy krajowy organ ds. 

bezpieczeństwa odmawiająca dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji po-

winna być należycie uzasadniona. Przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrze-

nie sprawy (alternatywnie, w zależności od sposobu transponowania dyrektywy do 

krajowego porządku prawnego, odwołanie do krajowego organu regulacyjnego), któ-

rych rozstrzygnięcie powinno podlegać kontroli sądowej. Dyrektywa wprowadza rów-

nież, w celu ułatwienia dopuszczania pojazdów do eksploatacji i zmniejszenia kosz-

tów administracyjnych, nową procedurę dopuszczania typu pojazdu. Przewiduje rów-

nież utworzenie europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploata-

cji, prowadzonego przez ERA.     

  

(b) W drugiej kolejności wskazać należy na dokonywający się postęp technologiczny, 

zwłaszcza w aspekcie nowych typów lokomotyw „wielosystemowych”, które umożli-

wiają prowadzenie pociągów po sieciach kolejowych różnych państw członkowskich.   

 

(c) Jeżeli chodzi o trzeci aspekt, tj. rozwijanie prawodawstwa unijnego, znoszącego ist-

niejące bariery, o charakterze prawnym, stojące na przeszkodzie urzeczywistnieniu eu-

ropejskiej zintegrowanej przestrzeni kolejowej, to wskazać trzeba w pierwszej kolej-

ności na wzmiankowaną już dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2007/58/WE (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 44). Dyrektywa ta przyznaje przedsię-

biorstwom kolejowym, z dniem 1 stycznia 2010 r., prawo dostępu do infrastruktury 

kolejowej we wszystkich państwach członkowskich, do celów świadczenia międzyna-

rodowych usług pasażerskich wraz z kabotażem, definiowanym jako prawo do zapew-

nienia podróżnym możliwości wsiadania na każdej stacji znajdującej się na trasie mię-
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dzynarodowej i wysiadania na innej takiej stacji, w tym na stacjach znajdujących się  

w tym samym państwie członkowskim. Brak możliwości świadczenia, na ówczesnym 

etapie liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich, usług kabotażowych, 

został wskazany w uzasadnieniu decyzji Komisji w sprawie GVG v. FS, jako jedna     

z węzłowych przyczyn, powodujących że inwestycja GVG lub dowolnego innego 

przedsiębiorstwa kolejowego w lokomotywy, wyłącznie w celu obsługi transgranicz-

nej trasy Domodossola – Mediolan, byłaby niewspółmiernie kosztowna i pozbawiona 

ekonomicznego sensu.  

 

(d) W dalszej kolejności należy również wskazać na nowo uchwaloną dyrektywę Parla-

mentu Europejskiego i Rady 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszy-

nistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie sytemu kolejowego Wspólnoty 

(Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 51). Dyrektywa ta została przyjęta przede wszystkim  

w celu ułatwienia przepływu maszynistów pomiędzy państwami członkowskimi oraz 

pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi (zob. pkt 6 preambuły). Wśród gospodar-

czych motywów jej uchwalenia wskazany został prognozowany wzrost zapotrzebowa-

nia na maszynistów przeszkolonych i uprawnionych do prowadzenia pociągów w co 

najmniej dwóch państwach członkowskich (zob. pkt 3 preambuły). Państwa człon-

kowskie zostały zobowiązane do jej transponowania do krajowych porządków praw-

nych przed dniem 4 grudnia 2009 r. (art. 36)
292

. Dyrektywa 2007/59/WE wprowadza,       

w odpowiedzi na znaczne różnice w przepisach państw członkowskich dotyczących 

zasad przyznawania uprawnień maszynistom, wspólne warunki i procedury przyzna-

wania maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi na terytorium Unii licencji         

i tzw. ujednoliconych świadectw uzupełniających. W świetle zapisów dyrektywy li-

cencja potwierdza, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem dolnej 

granicy wieku, warunków zdrowotnych, podstawowego wykształcenia oraz ogólnych 

umiejętności zawodowych, a świadectwo wskazuje infrastrukturę, w obrębie której 

posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz tabor kolejowy, do któ-

rego prowadzenia jest upoważniony (art. 4 ust. 1). Licencja jest ważna na całym tery-

torium Unii, świadectwo natomiast w obrębie tych infrastruktur i taboru kolejowego, 

które są w nim określone (art. 7). Licencja ma być wydawana, w oparciu o przejrzyste 

i wykluczające dyskryminację zasady, przez krajowe władze bezpieczeństwa. Zgodnie 

z dyrektywą będą one zobowiązane do publikacji procedury przyznawania licencji,        
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 Zob. w tym względzie ustawę z 25.6.2009 o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2009 r.       
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a także do wydawania licencji w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż miesiąc 

od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów (art. 14 ust. 1 i 4), oraz do uza-

sadniania decyzji (art. 21 ust. 1). W świetle postanowień dyrektywy państwa człon-

kowskie mają obowiązek zapewnienia kontroli sądowej nad decyzjami podejmowa-

nymi przez władze bezpieczeństwa (art. 21 ust. 3). Świadectwa będą wydawane przez 

przedsiębiorstwa kolejowe lub zarządców infrastruktury, zatrudniających maszynistę 

lub na rzecz których wykonuje on usługi. Każde przedsiębiorstwo kolejowe i każdy 

zarządca infrastruktury ustanowi własne, lecz zgodne z wymaganiami dyrektywy         

(w tym m.in. z wymogiem egzaminacyjnego charakteru sprawdzenia wiedzy zawodo-

wej, kwalifikacji i znajomości języka) procedury obowiązujące przy wydawaniu i ak-

tualizowaniu świadectw, a także procedury pozwalające maszynistom na odwołanie 

się od decyzji dotyczącej wydania świadectwa, jego aktualizacji, zawieszenia lub cof-

nięcia go. W przypadku braku porozumienia strony powinny mieć zapewnioną możli-

wość wniesienia odwołania do krajowej władzy bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek 

innego niezależnego organu odwoławczego (art. 15). Państwa członkowskie zostały 

zobowiązane do podjęcia działań w celu zapewnienia kandydatom na maszynistów 

sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu do szkoleń potrzebnych do spełnienia 

warunków uzyskania licencji i świadectwa (art. 13 dyrektywy 2004/49/WE oraz art. 

23 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE). O ile w świetle zapisów dyrektywy licencja należy 

do maszynisty (art. 6 ust. 1), to posiadaczem świadectwa jest przedsiębiorstwo lub za-

rządca, który je wydał (art. 6 ust. 2). Licencja zachowuje ważność, jeżeli maszynista 

przestaje pracować dla przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury. 

Świadectwo natomiast traci ważność w chwili, gdy ustaje zatrudnienie jego posiada-

cza na stanowisku maszynisty. Jednakże maszynista otrzyma w takim wypadku uwie-

rzytelniony odpis świadectwa oraz wszystkich dokumentów stanowiących dowód po-

twierdzający odbyte przez niego szkolenia, jego umiejętności, doświadczenie i kwali-

fikacje zawodowe. Kolejny pracodawca maszynisty – przedsiębiorstwo kolejowe lub 

zarządca infrastruktury – powinien uwzględnić wszystkie te dokumenty przy wyda-

waniu mu świadectwa. Dyrektywa przewiduje również wprowadzenie rejestrów licen-

cji, prowadzonych przez krajowe władze bezpieczeństwa, oraz rejestrów świadectw, 

do których prowadzenia lub zapewnienia prowadzenia zobowiązane będą wszystkie 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury (art. 22). Ustanowiony został tak-

że unijny wzór licencji, świadectwa i uwierzytelnionego odpisu świadectwa (art. 4 ust. 

4). Należy również wskazać, iż w art. 2 ust. 2 dyrektywy został zawarty skierowany do 

państw członkowskich zakaz ograniczania – poprzez przepisy krajowe dotyczące in-
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nych członków drużyny pociągów towarowych – ruchu pociągów towarowych przez 

granice i usług transportowych świadczonych za pomocą tych pociągów w ruchu kra-

jowym na ich terytorium.  

 

2.2 Ograniczenia swobody wyboru kontrahenta. 

 

2.2.1 Szczególny tryb zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów 

jako źródło ograniczeń swobody wyboru kontrahenta. 

 

2.2.1.1 Omawiane ograniczenia swobody wyboru kontrahenta mają źródło w szczególnym 

trybie zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, gdzie przed-

miotem świadczenia zarządcy infrastruktury jest prawo użytkowania infrastruktury ko-

lejowej w formie trasy pociągu. Tryb ten określany jest generalnym mianem systemu 

alokacji zdolności przepustowej infrastruktury
293

. Jego węzłowe założenia zostały 

uregulowane w prawie unijnym. Składają się na nie: po pierwsze, wyłączenie możli-

wości swobodnego wyboru kontrahenta, z którym przystępuje się do rozmów; po dru-

gie, zastąpienie swobodnych negocjacji wysoce sformalizowaną procedurą prowadzą-

cą do zawarcia umowy. Wszelki obrót zdolnością przepustową jest przez prawo unijne 

zakazany i obwarowany rygorem wykluczenia z dalszej alokacji zdolności przepusto-

wej. Wnioskodawca nie może również przekazać przydzielonej zdolności przepusto-

wej innemu przedsiębiorstwu
294

 lub na rzecz innego rodzaju przewozów. 

 

2.2.1.2 Zdolność przepustowa infrastruktury kolei, rozumiana jako jej zasób dostępny do wy-

korzystania przez przedsiębiorstwa kolejowe do celów prowadzenia przewozów po-

ciągami, jest ograniczona. Oznacza to, że o tę samą trasę pociągu może ubiegać się 

dwóch lub więcej wnioskodawców. „Systemy (…) alokacji zdolności przepustowej in-

frastruktury muszą uwzględnić skutki coraz pełniejszego [jej] wykorzystania (…)         

i w końcu powstania jej niedoboru”
295

. Stąd też, filarem trybu uregulowanego w roz-

dziale III dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) jest zakaz prefe-

rencyjnego lub dyskryminującego traktowania podmiotów ubiegających się o zawarcie 

umowy. Wedle tejże dyrektywy, zdolność przepustowa powinna być przydzielana „na 
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 Zob. rozdział III dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) pod nazwą: „Alokacja zdolności 

przepustowej infrastruktury”. 
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 Nie dotyczy to, zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), wykorzy-
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biorstwem kolejowym. 
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 Pkt 25 preambuły dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29).  
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sprawiedliwych i niedyskryminujących zasadach oraz zgodnie z prawem Wspólno-

ty”
296

. Warto przywołać tu pkt. 11 i 16 preambuły. Stanowią one, iż: „Systemy (…) 

alokacji zdolności przepustowej powinny pozwalać na równy i niedyskryminujący do-

stęp dla wszystkich przedsiębiorstw i dążyć do możliwie jak najpełniejszego zaspoko-

jenia potrzeb wszystkich użytkowników i rodzajów przewozów w sposób sprawiedliwy  

i niedyskryminujący”, a także „(…) pozwalać na uczciwą konkurencję przy wykonywa-

niu przewozów kolejowych”.   

 

2.2.1.3 Transponujące dyrektywę 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) do krajowe-

go porządku prawnego ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie 

warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, 

poz. 274) wprowadzają szczególny tryb zawierania umów o korzystanie z przydzielo-

nych tras pociągów. Jego osią jest tzw. roczny rozkład jazdy pociągów, czyli ustalany 

przez zarządcę raz w roku plan, według którego mają się odbywać przejazdy pocią-

gów na danej sieci kolejowej lub jej części, w czasie, w którym on obowiązuje.         

W planie tym zarządca przydziela przewoźnikom kolejowym trasy pociągów. Czyni to 

w granicach tzw. zdolności przepustowej zarządzanej przez niego infrastruktury, czyli 

możliwości eksploatacyjno-ruchowych linii kolejowych lub ich części do wykonania 

na nich przejazdów pociągami w określonym czasie. Zarządca planuje trasy pociągów 

na podstawie wniosków składanych przez przewoźników kolejowych, które rozpatruje 

w oparciu o reguły ustanowione w ustawie, aktach wykonawczych oraz opracowanym 

przez siebie na ich podstawie „regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania 

z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych”. 

Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z przydzielonych mu tras pocią-

gów po zawarciu z zarządcą, przy zachowaniu omawianego trybu, umowy o korzysta-

nie z przydzielonych tras pociągów.  

 

2.2.1.4 Omawianym trybem rządzi zasada równego traktowania przewoźników kolejowych. 

Zasada ta, wypowiedziana w art. 29 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym             

(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz §19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra infra-

struktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274), a także w art. 4 ust. 5 i 14 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE 

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), jest rozwijana w dalszych, szczegółowych przepi-
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 Zob. art. 14 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). 
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sach, w szczególności dotyczących przydzielania zdolności przepustowej infrastruktu-

ry kolei oraz ustalania opłat za jej użytkowanie
297

. Na straży zasady stoi Prezes Urzę-

du Transportu Kolejowego, do którego zadań z zakresu regulacji transportu kolejowe-

go należy nadzór nad zapewnieniem równości dostępu przewoźników kolejowych do 

infrastruktury kolei oraz nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców 

wszystkich przewoźników kolejowych, w szczególności w zakresie wniosków o udo-

stępnienie tras pociągów oraz naliczania opłat (art. 13 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o trans-

porcie kolejowym).  

 

2.2.1.5 Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu          

i korzystania z przydzielonych tras pociągów (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274)
298

 nie 

później niż na trzy miesiące po upływie terminu składania wniosków o przydzielenie 

tras pociągów zarządca opracowuje projekt rozkładu jazdy pociągów. Zarządca jest 

obowiązany uzgodnić z przewoźnikiem dotyczącą go część projektowanego rozkładu 

jazdy. Jest przy tym związany opisanym w pkt. 2.1.1 względnym (warunkowym) na-

kazem kontraktowania. W terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu przewoźnik 

może zgłosić uwagi i zaproponować zmiany dotyczącej go części projektu rozkładu 

jazdy pociągów, jeżeli nie spełnia ona wymagań ujętych w złożonych przez niego         

i przyjętych przez zarządcę wnioskach o przydzielenie tras pociągów. Jeżeli zarządca 

nie może zrealizować zaproponowanych przez przewoźnika zmian powiadamia go      

o tym nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wystąpienia o wpro-

wadzenie zmian do rozkładu jazdy pociągów. Jeżeli natomiast jest możliwe wprowa-

dzenie zmian, wówczas zarządca uzgadnia z przewoźnikiem rozkład jazdy pociągów, 

nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystąpienia przewoźnika 

w tej sprawie. Na podstawie uzgodnionego projektu rozkładu jazdy pociągów zarząd-

ca opracowuje obowiązujący rozkład jazdy pociągów, który przekazuje przewoźniko-

wi w formie powiadomienia o przydzielonych trasach pociągów, co stanowi potwier-

dzenie rezerwacji dostępu do infrastruktury kolejowej.  

 

2.2.1.6 Jak zostało to już wstępnie zasygnalizowane, zarządca jest obowiązany, zgodnie art. 

32 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), do opra-

cowania „regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras 

pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych”. Zarządca powinien 

                                                 
297

 Zostaną one omówione w dalszej części niniejszego opracowania. 
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 Zob. §4-5.  
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opracować go w zgodzie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporzą-

dzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruk-

tury kolejowej, w tym przede wszystkim z zachowaniem zasady równego traktowania 

przewoźników kolejowych (art. 29 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym)
299

. Ustawa 

określa minimalny zakres materii, która powinna zostać unormowana w regulaminie. 

Regulamin powinien mianowicie określać w szczególności: tryb składania i rozpatry-

wania wniosków o przydział tras pociągów; charakterystykę infrastruktury kolejowej 

przeznaczonej do udostępniania przewoźnikom kolejowym oraz informację o warun-

kach dostępu do niej; sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej; 

warunki korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej; zakres usług związa-

nych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej i warunki ich zapewniania. Regulamin 

przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licen-

cjonowanych przewoźników kolejowych stanowi moim zdaniem, z punktu widzenia 

jego charakteru prawnego, swoisty rodzaj czynności prawnej. 

 

2.2.1.7 W ramach dalszych rozważań zostaną krótko scharakteryzowane węzłowe elementy 

systemu alokacji zdolności przepustowej infrastruktury oraz sposób ich transpozycji 

do krajowego porządku prawnego, a mianowicie: tryby rozpatrywania wniosków (zob. 

pkt 2.2.2); konsultacje i koordynacja oraz aukcja zdolności przepustowej (zob. pkt 

2.2.3); priorytety (zob. pkt 2.2.4); obowiązki informacyjne zarządcy infrastruktury 

(zob. pkt 2.2.5); postępowanie odwoławcze (zob. pkt 2.2.6).  

 

2.2.2 Tryby rozpatrywania wniosków. 

 

2.2.2.1 Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) procedurę 

alokacji zdolności przepustowej inicjuje wniosek do zarządcy infrastruktury o zawar-

cie umowy przyznającej prawo do jej użytkowania. Dyrektywa wprowadza dwa tryby 

rozpatrywania wniosków: w ramach układania obowiązującego (rocznego) rozkładu 

jazdy pociągów
300

 oraz ad hoc
301

. Rozkład jazdy pociągów układa się jeden raz w roku 

kalendarzowym. W trybie tym dokonywany jest zasadniczy rozdział zdolności przepu-
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 Zob. też §19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania         

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274), zgodnie z którym: „Zarządca (…) opracowuje 

regulamin w sposób zapewniający (…) równoprawne traktowanie przewoźników na wszystkich etapach współ-

pracy: a) przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej, b) opracowywania rozkładu jazdy pociągów,         

c) zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów oraz umów ramowych, d) korzystania z infra-

struktury kolejowej, e) rozliczania przejazdów, naliczania i pobierania opłat”.  
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 Zob. art. 18 ust. 1 i załącznik III dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). 
301

 Zob. art. 23 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). 
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stowej pomiędzy wnioskodawców. Tryb ad hoc służy natomiast zaspokajaniu zapo-

trzebowania na zdolność przepustową, które ujawnia się w sposób doraźny (bieżący).  

 

2.2.2.2 W ramach szczególnego trybu zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów ustawodawca polski, w ślad za regulacją dyrektywy 2001/14/WE            

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), normuje w sposób odrębny dwa sposoby          

(„pod – tryby”) prowadzące do ich zawarcia. Pierwszy z nich można nazwać, dla ce-

lów opisowych, trybem podstawowym, drugi zaś, w ślad za nazewnictwem stosowa-

nym w dyrektywie 2001/14/WE, trybem ad hoc. Tryb podstawowy został uregulowa-

ny w przepisach ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) 

oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzysta-

nia z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) dotyczących udostęp-

niania tej infrastruktury w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów. W trybie tym 

dokonywany jest zasadniczy rozdział, pomiędzy przewoźników, zdolności przepusto-

wej linii kolejowych. Tryb ad hoc służy natomiast zaspokajaniu potrzeb przewozo-

wych, które ujawniają się w sposób doraźny.  

 

2.2.2.3 Wyodrębnienie dwóch „pod – trybów” udostępniania infrastruktury kolejowej impli-

kuje konieczność określenia zachodzących pomiędzy nimi relacji. Te zaś zostały 

ukształtowane na zasadzie prymatu (nadrzędności) trybu podstawowego. Regułą jest 

przyznawanie tras pociągów w ramach układania rocznego rozkładu jazdy (art. 30 ust. 

5 i 6 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Przydział tras 

pociągów na okres krótszy, niż czas obowiązywania rozkładu jazdy, tj. w trybie ad 

hoc, może nastąpić wyłącznie w związku z nieoczekiwaną zmianą popytu na usługi 

przewozowe i w miarę wolnej zdolności przepustowej infrastruktury (art. 30 ust. 7 

ustawy o transporcie kolejowym). Nadrzędność trybu podstawowego nad trybem ad 

hoc potwierdza również przyznanie pierwszeństwa w rozpatrywaniu wnioskom           

o przydzielenie tras pociągów złożonym na czas obowiązywania rocznego rozkładu 

jazdy, przed wnioskami składanymi na okres krótszy
302

.  
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 §3 ust. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  
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2.2.3 Konsultacje i koordynacja oraz aukcja zdolności przepustowej. 

 

2.2.3.1 Konsultacje oraz koordynacja to elementy (składniki) systemu alokacji zdolności 

przepustowej infrastruktury, których wspólną funkcją jest zapobieganie powstaniu lub 

usuwanie kolizji pomiędzy składanymi wnioskami o przyznanie tras pociągów. Zgod-

nie z art. 20 ust. 3 i 4 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) za-

rządca infrastruktury zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje w przedmiocie pro-

jektu rozkładu jazdy pociągów z zainteresowanymi stronami. Pojęcie to w rozumieniu 

dyrektywy obejmuje nie tylko wnioskodawców, ale również podmioty wyrażające wo-

lę przekazania uwag na temat tego, jak układany rozkład jazdy może wpłynąć na ich 

zdolność do zapewniania przewozów kolejowych w okresie jego obowiązywania.     

W ramach konsultacji zarządca infrastruktury powinien wyznaczyć zainteresowanym 

stronom przynajmniej jeden miesiąc na przedstawienie ich opinii oraz podjąć odpo-

wiednie środki w celu uwzględnienia zainteresowań, które zostaną wyrażone.  

 

2.2.3.2 Jeżeli w trakcie układania rozkładu jazdy pociągów zarządca infrastruktury napotyka 

na kolizje pomiędzy wnioskami, powinien podjąć próbę możliwie jak najlepszego ich 

uzgodnienia w drodze tzw. koordynacji
303

. Zarządca winien zdefiniować reguły rzą-

dzące tym procesem w sprawozdaniu o stanie sieci. Będzie miał przy tym prawo,       

w rozsądnych granicach, proponować zdolność przepustową infrastruktury różniącą 

się od oczekiwań wnioskodawców wyrażonych we wnioskach. Proces koordynacji 

musi obejmować m.in. konsultacje z wnioskodawcami. W jego ramach powinien zo-

stać również udostępniony system natychmiastowego rozwiązywania sporów, umoż-

liwiający wydanie decyzji w terminie ograniczonym do dziesięciu dni roboczych. Sys-

tem ten nie może jednak naruszać przewidzianych w dyrektywie 2001/14/WE        

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) procedur odwoławczych
304

. 

 

2.2.3.3 Na gruncie prawa krajowego zarządca, w przypadku rozpatrywania wniosków o rów-

nych priorytetach, powinien w drodze konsultacji z wnioskodawcami przyjąć w roz-

kładzie jazdy pociągów rozwiązanie najkorzystniejsze pod względem wykorzystania 

zdolności przepustowej infrastruktury (art. 30 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) a zarazem zapewniające możliwie najlepszą realizację 

zgłoszonych potrzeb (§3 ust. 6 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wa-
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 Zob. art. 2 lit. „e” i 21 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). 
304

 Zob. pkt 2.2.6. 
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runków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 

274). Jeżeli pomimo przeprowadzonych konsultacji nie jest możliwe zrealizowanie 

zamówień określonych we wnioskach w sposób zgodny z oczekiwaniami wniosko-

dawców, a zatem linia kolejowa lub jej część jest przepełniona, zarządca przeprowa-

dza z udziałem zainteresowanych przewoźników, pod nadzorem Prezesa UTK, aukcję 

nieprzydzielonej zdolności przepustowej, w wyniku której ustala kwotę podwyższenia 

stawek jednostkowych opłaty podstawowej za usługi wymienione w części I ust. 1 za-

łącznika do ustawy o transporcie kolejowym
305

. System natychmiastowego rozwiązy-

wania sporów, umożliwiający wydanie decyzji w terminie ograniczonym do dziesięciu 

dni roboczych, o którym stanowi art. 21 ust. 6 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75         

z 15.3.2001, str. 29), powinien być moim zdaniem wprowadzony przez zarządcę infra-

struktury w regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych 

tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych
306

. Ustawodawstwo 

krajowe wprowadza również konsultacje w przedmiocie projektu rozkładu jazdy po-

ciągów, które to zagadnienie zostało omówione w ramach wcześniejszych rozwa-

żań
307

.  

 

2.2.4 Priorytety. 

 

2.2.4.1 Dyrektywa 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) dopuszcza stosowanie          

w ramach systemu alokacji zdolności przepustowej infrastruktury priorytetów dla 

określonych usług transportu kolejowego. Dopuszczenie ich stosowania nie stanowi 

wyłomu od zakazu preferencyjnego lub dyskryminującego traktowania podmiotów 

ubiegających się o zawarcie umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, 

ponieważ uprzywilejowanie odnosi się nie tyle do przedsiębiorstw kolejowych, co do 

usług transportu kolejowego. Potrzeba stosowania priorytetów wynika z ograniczonej 

zdolności przepustowej infrastruktury kolei. Mają one charakter reguł kolizyjnych, 
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 Zob. §3 ust. 7-8 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infra-

struktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę jest 

zgodne z prawem unijnym, które dopuszcza uwzględnienie przez zarządcę w opłacie za infrastrukturę opłaty 

odzwierciedlającej niedobór zdolności przepustowej możliwego do wskazania segmentu infrastruktury w czasie 

okresów przepełnienia (zob. art. 7 ust. 4 oraz art. 22 ust. 3 dyrektywy 2001/14/WE, Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 

29).  
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 Obowiązek taki można wyprowadzić z §19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie 

warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274), który wykładany 

w sposób przyjazny prawu unijnemu, powinien uwzględniać cel przepisu art. 21 ust. 6 dyrektywy 2001/14/WE 

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). 
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 Zagadnienie to zostało omówione w pkt 2.2.3.1; zob. też §4 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie 

warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).   
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których funkcją jest rozstrzyganie konfliktów o przyznanie tych samych tras pocią-

gów, w sposób zgodny ze społecznym znaczeniem określonych usług transportu kole-

jowego, wymaganiami technicznymi infrastruktury kolejowej i potrzebą efektywnego 

korzystania z tej infrastruktury.  

 

2.2.4.2 Priorytety powinny być ustanawiane i stosowane w sposób zgodny z dyrektywą 

2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Jej treść pozwala na wskazanie nastę-

pujących podstaw przyznania pierwszeństwa dla określonych usług transportu kolejo-

wego: 

(a) znaczenie danych usług transportu kolejowego dla społeczeństwa; 

(b) korzystanie z infrastruktury kolejowej w sposób zgodny z jej parametrami technicz-

nymi; 

(c) korzystanie z infrastruktury kolejowej w sposób efektywny.  

 

2.2.4.3 Dyrektywa 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) wprowadza w art. 22 ust. 4 

ogólną zasadę odnoszącą się do stanowienia i stosowania priorytetów wymienionych 

w pkt. 1 powyżej. Zgodnie z nią, priorytety „będą uwzględniać znaczenie danego 

przewozu dla społeczeństwa w stosunku do każdego innego przewozu, który zostanie 

wyłączony w rezultacie tego postępowania”. Przepis ten stanowi dalej, iż „w celu za-

gwarantowania, w tych ogólnych ramach, rozwijania odpowiednich usług transporto-

wych, w szczególności stosownie do wymagań służby publicznej lub promocji rozwija-

nia przewozów towarowych, państwa członkowskie mogą podejmować wszelkie ko-

nieczne środki, na warunkach niedyskryminujących, w celu zapewnienia, żeby takie 

przewozy uzyskiwały priorytet przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury”. 

Art. 22 ust. 4 wskazuje w sposób przykładowy na możliwość przyznania pierwszeń-

stwa usługom publicznym lub usługom transportu kolejowego towarów
308

. Dopusz-

czalność ustanowienia priorytetów dla tego rodzaju usług podlega każdorazowo oce-

nie w kontekście znaczenia danego przewozu dla społeczeństwa w stosunku do każde-

go innego przewozu, który zostanie wyłączony w rezultacie ustanowienia reguł pierw-

szeństwa. Przy spełnieniu tej przesłanki dopuszczalne jest przyznanie pierwszeństwa 

także innym aniżeli wymienionym w art. 22 ust. 4 usługom transportu kolejowego.  
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 Por. też art. 22 ust. 5 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), zgodnie z którym: „Znacze-

nie przewozów rzeczy, w szczególności międzynarodowych przewozów rzeczy, zostanie potraktowane z wła-

ściwą uwagą przy wyznaczaniu kryteriów priorytetów”.  
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2.2.4.4 Podstawę do ustanowienia reguł pierwszeństwa mogą stanowić parametry techniczne 

infrastruktury kolejowej, wymuszające albo preferujące określony sposób korzystania 

z niej. Pkt 21 preambuły dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) 

stanowi, że „systemy alokacji infrastruktury i pobierania opłat mogą wymagać wzięcia 

pod uwagę tego, że różne części składowe kolejowej sieci infrastruktury mogły być za-

projektowane z myślą o różnych głównych użytkownikach”. Zgodnie z art. 24 ust. 2 dy-

rektywy 2001/14/WE, jeżeli istnieją odpowiednie trasy wariantowe, zarządca infra-

struktury może - po konsultacji z zainteresowanymi stronami - przeznaczyć specjalną 

infrastrukturę do użytku przez określone rodzaje ruchu. Bez uszczerbku dla przepisów 

art. 101, 102 i 106 TfUE (dawne art. 81, 82 i 86 TWE), gdy dokonano takiego prze-

znaczenia, zarządca może nadać priorytet temu rodzajowi ruchu przy dokonywaniu 

alokacji zdolności przepustowej. Stanowi to odstępstwo od ogólnej zasady wyrażonej 

w art. 24 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE, zgodnie z którą zdolność przepustowa infra-

struktury będzie uważana za dostępną do użytkowania przez wszystkie rodzaje prze-

wozów, które odpowiadają charakterystyce koniecznej do ich prowadzenia na danej 

trasie pociągu. Zarządca nie może jednak stwarzać przeszkód dla wykorzystania infra-

struktury przez inne rodzaje ruchu, gdy dostępna jest zdolność przepustowa oraz gdy 

tabor kolejowy odpowiada parametrom technicznym koniecznym do eksploatacji da-

nej linii. 

 

2.2.4.5 Możliwość przyznania pierwszeństwa wynika również z uznawanej przez prawodawcę 

unijnego wartości, jaką jest efektywne korzystanie z infrastruktury kolei. Na poparcie 

powyższego twierdzenia można przywołać pkt 20 preambuły dyrektywy 2001/14/WE 

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), stanowiący iż „jest pożądane przyznanie zarządcom 

infrastruktury pewnego stopnia elastyczności, aby umożliwić im osiągnięcie bardziej 

efektywnego wykorzystania sieci infrastruktury”
309

. Stąd też art. 27 ust. 2 ww. dyrek-

tywy dozwala na określanie przez zarządców infrastruktury reguł, za pomocą których 

zostaną uwzględnione przy ustalaniu priorytetów poprzednie wielkości wykorzystania 

tras pociągów. 

 

                                                 
309

 Por. też pkt 12 preambuły dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), zgodnie z którym:        

„W ogólnych ramach podanych przez państwa członkowskie systemy pobierania opłat i alokacji zdolności prze-

pustowej powinny zachęcać zarządców infrastruktury kolejowej do optymalizacji wykorzystania należącej do 

nich infrastruktury” oraz art. 1 ust. 1 tejże dyrektywy.  
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2.2.4.6 Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), przy-

dzielając trasy pociągów przewoźnikom kolejowym zarządca jest zobowiązany 

uwzględnić następujące priorytety (art. 30  ust. 2)
310

:  

(a) Pierwszeństwo przewozu osób
311

 oraz obowiązek służby publicznej; 

(b) Obowiązek wykonania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego; 

(c) Udostępnienie tras pociągów, które w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów były 

wykorzystywane przez tego samego przewoźnika kolejowego; 

(d) Umowy ramowe w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych.  

 

2.2.5 Obowiązki informacyjne zarządcy infrastruktury.  

 

2.2.5.1 Jednym z kluczowych elementów systemu alokacji zdolności przepustowej infrastruk-

tury są nałożone na jej zarządcę obowiązki informacyjne względem przedsiębiorstw 

kolejowych. Ich uregulowanie opiera się na założeniu, że warunkiem efektywnej ry-

walizacji konkurencyjnej przedsiębiorstw kolejowych jest równoprawny i uzyskany        

w odpowiednim czasie dostęp do informacji, dotyczących stosowanych przez zarządcę 

infrastruktury reguł przyznawania tras pociągów. Równoprawny dostęp do informacji 

zapobiega powstawaniu przewag konkurencyjnych wynikających z odmiennego trak-

towania poszczególnych uczestników rynku. Uzyskanie informacji w odpowiednim 

czasie umożliwia przedsiębiorstwom kolejowym zaplanowanie ich działalności go-

spodarczej w zakresie prowadzenia przewozów kolejowych oraz przygotowanie się do 

rywalizacji o trasy pociągów, m.in. poprzez dostosowanie się do stawianych przez za-

rządcę infrastruktury warunków dostępu do sieci kolejowej. Podstawowym obowiąz-

kiem informacyjnym jest wymóg sporządzenia i opublikowania sprawozdania o stanie 

sieci
312

. Sprawozdanie to, którego zawartość treściową precyzuje załącznik I dyrekty-

wy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), musi określać m.in. charakterysty-

kę udostępnianej infrastruktury oraz warunki dostępu do niej, zasady pobierania opłat   

i taryf oraz zasady i kryteria przydzielania zdolności przepustowej. Sprawozdanie po-

winno być możliwe do uzyskania po uiszczeniu opłaty nie wyższej niż koszt jego pu-

blikacji. Dyrektywa 2001/14/WE nakazuje opublikowanie sprawozdania nie później 

                                                 
310

 Por. też §3 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infra-

struktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  
311

 Zob. też art. 30 ust. 2a-2c ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94).  
312

 Por. tezę 5 preambuły dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), zgodnie z którą: „Aby za-

pewnić przejrzystość i wolny od dyskryminacji dostęp dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych do infrastruk-

tury kolejowej, wszystkie konieczne informacje wymagane przy wykorzystywaniu uprawnień do dostępu mają 

zostać opublikowane w sprawozdaniu o stanie sieci”. W odniesieniu do obowiązków informacyjnych w trybie 

rozpatrywania wniosków ad hoc por. art. 23 ust. 1 ww. dyrektywy.  
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niż na cztery miesiące przed ostatecznym terminem składania wniosków o przydziele-

nie zdolności przepustowej infrastruktury, a w razie takiej konieczności, jego aktuali-

zację. 

  

2.2.5.2 Pierwszym z kluczowych obowiązków informacyjnych spoczywających na zarządcy 

infrastruktury na gruncie prawa polskiego, implementującym unijny wymóg sporzą-

dzenia i opublikowania sprawozdania o stanie sieci, jest, omówiony w pkt. 2.2.1.6, 

obowiązek ogłoszenia „regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przy-

dzielonych tras pociągów przez przewoźników kolejowych”. Jego ogłoszenie powinno 

nastąpić w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż na cztery miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o przyznanie tras pociągów (art. 32 ust. 2 usta-

wy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94)
313

. Drugim z węzłowych 

obowiązków informacyjnych jest wymóg podania do publicznej wiadomości, w spo-

sób zwyczajowo przyjęty, odrębnie dla przewozu osób i przewozu rzeczy, wysokości  

i rodzajów stawek opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych (art. 33 ust. 6 ustawy  

o transporcie kolejowym).  

 

2.2.6 Postępowanie odwoławcze.  

 

2.2.6.1 Ostatnim z węzłowych elementów systemu alokacji zdolności przepustowej infra-

struktury jest uregulowane w dyrektywie 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 

29) postępowanie odwoławcze. Ma ono dwuinstancyjny charakter. W instancji pierw-

szej właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest organ administracyjny, zaś w instancji 

drugiej sąd. Zagadnienie to jest immanentnie związane z wprowadzonym dyrektywą 

obowiązkiem ustanowienia przez państwa członkowskie organów pełniących funkcje 

regulacyjne. Znamienny jest tu pkt 46 preambuły dyrektywy 2001/14/WE, gdzie pra-

wodawca unijny wskazuje, iż „(…) sprawiedliwe i niedyskryminujące wykorzystanie 

infrastruktury kolejowej wymaga powołania organu kontrolnego (regulatora), który 

ocenia stosowanie zasad Wspólnoty i który działa jako organ odwoławczy, jednak       

z możliwością kontroli sądowej jego orzeczenia”. Obowiązek powołania organu regu-

lacyjnego stanowi odstępstwo od zasady autonomii instytucjonalnej państw członkow-

skich. Jest charakterystyczny również dla innych sektorów sieciowych. W świetle 

prawodawstwa unijnego organy regulacyjne mogą się znacząco od siebie różnić w ich 

                                                 
313

 Zob. też §17 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infra-

struktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).  
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formach organizacyjno-prawnych oraz pozycji ustrojowej, w zależności od rodzaju 

sektora sieciowego, jak i - w obrębie sektora tego samego rodzaju – w skali poszcze-

gólnych państw członkowskich. Możemy jednak wskazać, za I. Kawką, pewne wspól-

ne, charakterystyczne dla tych organów cechy, a to
314

:  

(a) wymóg ich powołania wynikający z prawa unijnego; 

(b) cel ich działania, którym jest przede wszystkim implementacja przepisów tego prawa; 

(c) sektorowy charakter; są one mianowicie ustanawiane odrębnie dla poszczególnych 

sektorów gospodarki i realizują cele specyficzne dla danego sektora; 

(d) podleganie nakazowi rozdzielenia działalności gospodarczej od regulacyjnej; 

(e) wyposażenie w określone w prawie unijnym zadania i kompetencje.  

Cechy te można uzupełnić o wynikające z prawa unijnego pewne minimalne wymogi 

(standardy) w odniesieniu do procedury, w oparciu o którą mają działać
315

.  

 

2.2.6.2 Według modelowej koncepcji, funkcje regulacyjne powinny być sprawowane przez 

organy spełniające wymóg tzw. podwójnej niezależności – od regulowanych przedsię-

biorstw i od organów władzy politycznej
316

. Niektórzy spośród przedstawicieli dok-

tryny uznają, iż jest to cecha definicyjna organu regulacyjnego
317

. Powyższe poglądy 

doktryny nie korespondują jednak z obowiązującym w sektorze transportu kolejowego 

prawodawstwem. W opozycji do tych poglądów, stoję na stanowisku, iż kryterium de-

cydujące o statusie organu regulacyjnego stanowi fakt powierzenia danemu organowi 

zadań i kompetencji regulacyjnych. Niezależność od organów władzy politycznej, ja-

ko cecha definicyjna owego organu jest natomiast wyrazem jednej z funkcjonujących 

w doktrynie koncepcji organu regulacyjnego, czy też szerzej, koncepcji regulacji jako 

instytucji prawnej. Koncepcja ta nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach 
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 I. Kawka: Telekomunikacyjne organy regulacyjne. Problematyka prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 

2006, str. 64.  
315

 Ingerencja w procedurę działania organów regulacyjnych ogranicza autonomię proceduralną państw człon-

kowskich. Ma na celu zagwarantowanie, już na szczeblu Unii, pewnych minimalnych standardów działania 

organów administracji oraz uprawnień jednostek w stosunkach z nimi. Wchodzą one w zakres tzw. prawa do 

dobrej administracji, które jest jednym z praw podstawowych chronionych przez unijny porządek prawny. Sze-

rzej na ten temat zob. M. Szydło: Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe w unijnym porządku 

prawnym, Studia Europejskie, nr 1/2004, str. 87-107.   
316

 Na temat koncepcji tzw. podwójnej niezależności zob. szerzej T. Skoczny: Ochrona konkurencji a prokonku-

rencyjna regulacja sektorowa…, str. 18-20.  
317

 Tak, W. Hoff: Polski model regulacji na tle porównawczym [w:] Ochrona konkurencji i niezależna regulacja 

sektorowa, Problemy zarządzania, nr 3/2004, str. 127-128 i 131-132. Autor ten stoi na stanowisku, że w sytuacji 

gdy władza polityczna państwa może być i w istocie bywa używana jako instrument realizacji interesów przed-

siębiorstw zarówno państwowych, jak i prywatnych, to wymóg niezależności regulatora od podmiotów regulo-

wanych musi być rozumiany także jako niezależność od czynnika politycznego, a zwłaszcza od rządu, nawet 

jeśli nie wynika to wprost z przepisów prawa. Tak rozumiana niezależność jest według autora cechą definicyjną 

organu regulacyjnego. Zob. też W. Hoff: Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie 

prawa polskiego, Państwo i Prawo, nr 8/2005, str. 37-54. 
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dyrektyw kolejowych. Dyrektywa 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) sta-

nowi, iż organ nadzorczy „(…)będzie niezależny w swojej organizacji, decyzjach fi-

nansowych, strukturach prawnych i podejmowaniu decyzji od któregokolwiek zarząd-

cy infrastruktury, organu pobierającego opłaty, organu alokującego lub wnioskodaw-

cy” i „(…) zachowuje funkcjonalną niezależność od wszelkich właściwych organów 

uczestniczących w udzielaniu publicznych zamówień na usługi” (art. 30 ust. 1). Te sa-

me kryteria niezależności powinien spełniać organ właściwy w sprawach „monitoro-

wania” konkurencji na rynku przewozów kolejowych (art. 10 ust. 7 dyrektywy 

91/440/EWG, Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25). Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE  

w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 44) organ właściwy   

w sprawach bezpieczeństwa transportu kolejowego powinien być „(…)niezależny pod 

względem organizacyjnym, prawnym i decyzyjnym od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa 

kolejowego, zarządcy infrastruktury, wnioskodawcy oraz podmiotu zamawiającego” 

(art. 16 ust. 1). Przy spełnieniu tych warunków obydwie ww. dyrektywy dopuszczają,        

w sposób literalny, powierzenie statusu organu regulacyjnego ministrowi właściwemu 

ds. transportu, a więc organowi o ściśle politycznym charakterze. Dyrektywa 

95/18/WE w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym                 

(Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70) wymaga z kolei, by organ właściwy w sprawach li-

cencjonowania przewozów kolejowych nie świadczył samemu kolejowych usług 

transportowych i był niezależny od organów lub przedsiębiorstw, które tym się zajmu-

ją (art. 3). Również i ona nie wprowadza jednak wymogu niezależności organu licen-

cjonującego od czynnika władzy politycznej. Do czasu zatem, aż koncepcja tzw. po-

dwójnej niezależności nie zostanie recypowana do obowiązującego prawodawstwa, 

niezależność organów regulacyjnych od organów władzy politycznej powinno się roz-

patrywać wyłącznie w kategoriach jednego z możliwych sposobów zorganizowania 

ustroju organów regulacyjnych. Czym innym jest natomiast udzielenie odpowiedzi na 

pytanie, czy w danym, konkretnym przypadku brak niezależności od organów władzy 

politycznej daje się pogodzić z wymaganą przez dyrektywy kolejowe niezależnością 

organu regulacyjnego od poddanych regulacji przedsiębiorstw. Uważam, że wymóg 

ten nie będzie spełniony dopóty, dopóki na regulowanym rynku działać będą przedsię-

biorstwa kolejowe, w których państwo członkowskie posiada udział kapitałowy. Sytu-

acja taka niesie bowiem za sobą konflikt interesów, dający się znieść wyłącznie po-

przez prywatyzację tych przedsiębiorstw lub przyznanie organom regulacyjnym gwa-

rancji niezależności od organów władzy politycznej.    
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2.2.6.3 Dyrektywy kolejowe wprowadzają obowiązek ustanowienia czterech rodzajów krajo-

wych organów regulacyjnych. Nie wyklucza to jednak zgrupowania ich zadań i kom-

petencji w jednym organie. Spośród nich, kluczowy z punktu widzenia problematyki 

systemu alokacji zdolności przepustowej infrastruktury jest organ nadzorczy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). Dy-

rektywa ta dzieli funkcje organu nadzorczego na dwie grupy: odwoławcze oraz nad-

zorcze (sensu stricto). Prawodawca unijny dopuszcza przy tym możliwość ich rozdzie-

lenia pomiędzy odrębne organy. Relewantna w stosunku do prowadzonych tu rozwa-

żań funkcja odwoławcza, obejmuje kompetencję do rozstrzygania sporów, w zakresie 

dotyczącym: 

(a) sprawozdania o stanie sieci; 

(b) kryteriów w nim zawartych; 

(c) procesu alokacji i jego wyniku; 

(d) poziomu lub struktury opłat za infrastrukturę, które są lub mogą być wymagane do 

zapłaty; 

(e) prawa dostępu do infrastruktury kolejowej.  

Wnioskodawca może złożyć odwołanie do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że        

w ww. sprawach został potraktowany nieuczciwie, dyskryminująco lub został w jaki-

kolwiek inny sposób poszkodowany, a w szczególności przeciwko decyzjom podjętym 

przez zarządcę infrastruktury albo, jeżeli to stosowne, przedsiębiorstwo kolejowe. Dy-

rektywa 2001/14/WE stanowi, iż w przypadku odwołania się przeciwko odmowie 

przyznania zdolności przepustowej lub przeciwko warunkom oferty zdolności przepu-

stowej, organ nadzorczy albo potwierdzi, że decyzja zarządcy infrastruktury nie wy-

maga żadnych zmian, albo będzie wymagał zmiany tej decyzji zgodnie z określonymi 

przez siebie wskazówkami. Dyrektywa przesądza zatem reformatoryjny charakter roz-

strzygnięcia organu nadzorczego. W celu umożliwienia organowi nadzorczemu wyko-

nywania spoczywających na nim zadań i kompetencji powinien on zostać wyposażony 

w kompetencję do żądania informacji od zarządcy infrastruktury, wnioskodawców              

i wszelkich włączonych do sprawy stron trzecich w ramach zainteresowanego państwa 

członkowskiego (art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14/WE). Rozstrzygnięcia organu kon-

trolnego powinny podlegać kontroli sądowej (art. 30 ust. 6 dyrektywy 2001/14/WE).  

 

2.2.6.4 Na gruncie prawa polskiego organem właściwym w sprawach rozpatrywania skarg 

przewoźników kolejowych dotyczących regulaminu oraz przydzielania tras pociągów  

i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej jest Prezes Urzędu Transportu Kole-
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jowego (art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94). Prezesa UTK powołuje, na pięcioletnią kadencję, i odwołuje Prezes Rady Mini-

strów, na wniosek ministra właściwego ds. transportu, spośród osób wyłonionych         

w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy ds. transportu 

sprawuje również nad Prezesem UTK nadzór. Określenie stopnia niezależności Preze-

sa UTK, jako organu sprawującego funkcje regulacyjne, wymaga przeprowadzenia 

analizy przepisów statuujących jego pozycję w strukturze organów administracyjnych 

państwa. Punktem wyjścia i kluczem do tej analizy jest jego status centralnego organu 

administracji rządowej
318

. Pociąga on za sobą dwie podstawowe konsekwencje. I tak, 

jako centralny organ administracji rządowej Prezes UTK podlega nadzorowi admini-

stracyjnemu organu zwierzchniego, w tym wypadku sprawowanemu przez ministra 

właściwego ds. transportu
319

. Ponieważ nie istnieje jedno, wszechstronnie trafne poję-

cie i zakres nadzoru, zatem szczegółową treść tego pojęcia musimy za każdym razem 

rekonstruować na podstawie przepisów, które nadzór normują
320

. Chociaż w ich świe-

tle minister ma prawo wydawać kierownikom centralnych organów administracji rzą-

dowej wiążące ich wytyczne i polecenia, to uprawnienie to nie może być wykonywane 

w sposób dowolny. Po pierwsze, wytyczne i polecenia mogą zostać wydane tylko           

w celu dostosowania zasad i kierunków działania nadzorowanych centralnych orga-

nów administracji rządowej do polityki ustalonej przez Radę Ministrów
321

. Po drugie, 

nie mogą one dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji 

administracyjnej
322

. Po trzecie, treść wytycznych i poleceń nie może wykraczać rów-

nież poza zakres zadań danego ministra
323

. I po czwarte, w sytuacji gdy zakres zadań 

danego ministra nie jest określony w sposób dostatecznie precyzyjny lub gdy jest on 

wyrażony za pomocą jedynie bardzo ogólnej klauzuli generalnej, należy uznać, że mi-

nister nie będzie mógł wydawać wytycznych i poleceń dotyczących tych zadań, które 

w wyraźny i niebudzący wątpliwości sposób zostały przypisane centralnemu organowi 

administracji rządowej
324

. Status centralnego organu administracji rządowej implikuje 

również następstwa na płaszczyźnie sposobu weryfikacji wydawanych przez niego de-

cyzji w sprawach indywidualnych. Są one mianowicie ostateczne w rozumieniu ko-

                                                 
318

 Art. 10 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94).   
319

 Art. 27 ust. 2 ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437) oraz art. 11 ust. 2 

ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94); por. J. Boć: Organizacja prawna administra-

cji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wydawnictwo Kolonia Limited, Milicz 2002, str. 157-161. 
320

 Tamże, str. 235-236. 
321

 Art. 34a ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 199). 
322

 Art. 34a ust. 2 ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 199). 
323

 Tak, A. Walaszek – Pyzioł: Energia i prawo, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, str. 21-

22.   
324

 Tak, M. Szydło: Regulacja sektorów infrastrukturalnych…, str. 307-308.  
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deksu postępowania administracyjnego, co oznacza, iż nie służy od nich odwołanie           

w administracyjnym toku instancji
325

. Podlegają one zaskarżeniu na drodze sądowej, 

w zależności od kategorii spraw, albo do sądu ochrony konkurencji i konsumentów al-

bo do sądu administracyjnego
326

. Powyższe rozważania prowadzą do konkluzji, iż           

w sferze rozstrzygania indywidualnych spraw regulacyjnych Prezes UTK jest nieza-

leżny od ministra właściwego ds. transportu, który nie dysponuje prawnymi możliwo-

ściami wpływania na sposób ich rozstrzygnięcia.  

 

2.3 Ograniczenia swobody kształtowania treści umowy. 

 

2.3.1 Ograniczenia wynikające z norm prokonkurencyjnej regulacji sektorowej.   

 

2.3.1.1 Ograniczenie kompetencji do swobodnego kształtowania opłat za infrastrukturę 

w umowach o korzystanie z przydzielonych tras pociągów i umowach ramowych 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych w prawie unijnym. 

 

(a) Prawodawca unijny zobowiązał państwa członkowskie do zapewnienia, by stosowane 

przez zarządców infrastruktury systemy ustalania opłat spełniały wymogi określone  

w dyrektywie 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29). W tym celu państwa 

członkowskie powinny uregulować ogólne ramy ustalania opłat za infrastrukturę,         

a także ustanowić krajowe organy regulacyjne, powierzając im określone w ww. dy-

rektywie zadania i kompetencje. Ustanowienie szczegółowych reguł ustalania opłat 

państwa członkowskie mogą powierzyć zarządcom infrastruktury. W kolejnych akapi-

tach zostaną przedstawione wymogi odnoszące się do ustalania opłat za infrastrukturę 

obowiązujące na gruncie dyrektywy 2001/14/WE. Z uwagi na obowiązek ich imple-

mentowania do krajowych porządków prawnych stanowią one źródło ograniczeń 

kompetencji stron do swobodnego kształtowania treści umów o korzystanie z przy-

dzielonych tras pociągów i umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych. Postanowienia dyrektywy 2001/14/WE powinny być trans-

ponowane do krajowych porządków prawnych z uwzględnieniem ich celu, wskazane-

go w pkt. 11 i 16 preambuły, zgodnie z którymi „systemy pobierania opłat powinny 

pozwalać na równy i niedyskryminujący dostęp dla wszystkich przedsiębiorstw i dążyć 

                                                 
325

 Art. 34 ust. 2 ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437) w zw. z art. 16§1 

ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).  
326

 Zob. art. 14 ust. 4-6 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94).  
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do możliwie jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników i ro-

dzajów przewozów w sposób sprawiedliwy i niedyskryminujący”, a także „(…) pozwa-

lać na uczciwą konkurencję przy wykonywaniu przewozów kolejowych”. 

 

(b) Przechodząc do szczegółowej analizy, należy w pierwszej kolejności wskazać, iż opła-

ty dla różnych przedsiębiorstw kolejowych, które wykonują przewozy o równoważ-

nym charakterze, na podobnej części rynku powinny być równoważne i niedyskrymi-

nacyjne (art. 4 ust. 5 dyrektywy 2001/14/WE, Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29).  

 

(c) Zgodnie z ogólną zasadą, ustanowioną w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14/WE         

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), opłaty za minimalny pakiet dostępu oraz dostęp na 

sieci kolejowej do urządzeń obsługi pociągów powinny być ustalane po koszcie, który 

jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. Mo-

gą być one wyrażone za pomocą średnich obliczanych w stosunku do racjonalnego za-

sięgu przewozów pociągami i czasu, o ile ich względna wielkość będzie związana      

z kosztami, które można przypisać danym przewozom. Od tej ogólnej zasady dyrek-

tywa dopuszcza wymienione w niej w sposób enumeratywny odstępstwa. I tak, obli-

czona zgodnie z art. 7 ust. 3 opłata za infrastrukturę może uwzględniać: 

 dodatkową opłatę odzwierciedlającą niedobór zdolności przepustowej możliwego do 

wskazania segmentu infrastruktury w okresach przepełnienia (art. 7 ust. 4)
327

; 

 dodatkową opłatę za wykorzystaną zdolność przepustową, z przeznaczeniem na 

utrzymanie infrastruktury, nieprzekraczającą straty w przychodach netto zarządcy in-

frastruktury spowodowanej utrzymaniem (art. 7 ust. 9); 

 koszty skutków dla środowiska spowodowanych przez prowadzenie ruchu pociągów 

(art. 7 ust. 5); zmiana opłaty powinna być w tym wypadku uzależniona od rozmiarów 

spowodowanego skutku; pobieranie opłaty za koszty skutków dla środowiska, którego 

wynikiem byłby wzrost ogólnej wielkości przychodów zarządcy infrastruktury jest 

dozwolone tylko w razie stosowania go na poziomie porównywalnym z konkurencyj-

nymi gałęziami transportu. 

 

(d) Opisane powyżej wymogi nie znajdują zastosowania w odniesieniu do podaży usług 

określonych w załączniku II do dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 
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 Por. pkt 25 preambuły dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), zgodnie z którym: „Syste-

my pobierania opłat (…) muszą uwzględnić skutki coraz pełniejszego wykorzystania zdolności przepustowej 

infrastruktury i w końcu powstania jej niedoboru”. 
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29) pkt 2, tj. świadczonych za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń obsługi po-

ciągów. Prawodawca unijny wymaga jednak, by przy ustalaniu cen za takie usługi 

uwzględniona została sytuacja konkurencji w transporcie kolejowym (art. 7 ust. 7).  

 

(e) Prawodawca unijny reguluje również opłaty za usługi wyszczególnione w załączniku 

II do dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) pkt 3 (dodatkowe)        

i pkt 4 (pomocnicze), które są oferowane na rynku tylko przez jednego usługodawcę. 

Nałożona opłata za takie usługi powinna być mianowicie związana z kosztem ich 

świadczenia, obliczonym na podstawie rzeczywistej wielkości wykorzystania (art. 7 

ust. 8).  

 

(f) Dyrektywa 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) dopuszcza również dalsze 

wyjątki od zasad ustalania opłat (art. 8). W celu uzyskania pełnego odzysku kosztów 

poniesionych przez zarządcę infrastruktury dane państwo członkowskie może, jeżeli 

rynek jest w stanie to wytrzymać, dokonywać podwyżek na podstawie efektywnych, 

przejrzystych i niedyskryminujących zasad, przy zagwarantowaniu optymalnej konku-

rencyjności, zwłaszcza w międzynarodowych kolejowych przewozach towarów. Sys-

tem ustalania opłat powinien w takim wypadku respektować osiągnięte przez przed-

siębiorstwa kolejowe wzrosty produktywności. Poziom opłat nie może w każdym ra-

zie wykluczać użytkowania infrastruktury przez segmenty rynku, które mogą zapłacić 

przynajmniej koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku prowadzenia przewozów ko-

lejowych, powiększone o pewną stopę zwrotu, którą rynek jest w stanie wytrzymać. 

Ponadto, dla specjalnych projektów inwestycyjnych realizowanych w przyszłości lub 

tych, które zostały zakończone nie więcej niż 15 lat od dnia wejścia w życie dyrekty-

wy 2001/14/WE, zarządca infrastruktury może ustalić lub nadal ustalać wyższe opłaty 

– na podstawie długookresowych kosztów takich projektów – jeżeli podnoszą one 

efektywność lub efektywność kosztową, a w inny sposób nie mogłyby zostać lub nie 

zostałyby uwzględnione. Przypadek ten stanowi zarazem odstępstwo od wymogu, by 

stosowany system ustalania opłat został oparty na takich samych zasadach dla całej 

sieci podlegającej zarządcy infrastruktury.  

 

(g) W art. 9 dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) prawodawca unij-

ny reguluje natomiast problematykę ulg przyznawanych przez zarządców infrastruktu-

ry przedsiębiorstwom kolejowym, niezależnie od rodzaju świadczonych na ich rzecz 

usług. Ulgi takie powinny być ograniczone do faktycznych oszczędności zarządców 
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infrastruktury na kosztach administracyjnych. Zarządcy infrastruktury mogą ponadto 

wprowadzać ograniczone w czasie ulgi dostępne dla wszystkich użytkowników infra-

struktury lub dla określonych potoków ruchu, mające na celu zachęcenie do rozwija-

nia nowych usług kolejowych lub do korzystania z linii o znacznym stopniu niepełne-

go wykorzystania
328

. Ulgi mogą dotyczyć tylko opłat pobieranych za określony odci-

nek infrastruktury. Dla podobnych usług powinny być stosowane podobne systemy 

ulg.  

 

(h) Jak już zostało zasygnalizowane, państwa członkowskie są zobowiązane do ustano-

wienia pełniących funkcje regulacyjne organów nadzorczych Do powierzonych tym 

organom zadań nadzorczych (sensu stricto) należy zapewnianie, by ustalane przez za-

rządców infrastruktury opłaty były zgodne z postanowieniami dyrektywy 2001/14/WE 

(Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), przede wszystkim zaś niedyskryminacyjne. Dyrek-

tywa ta wymaga m.in. powierzenia organom regulacyjnym nadzoru nad ewentualnymi 

negocjacjami pomiędzy zarządcą infrastruktury a wnioskodawcami, dotyczącymi po-

ziomu opłat za infrastrukturę; organy nadzorcze powinny interweniować, jeżeli pojawi 

się prawdopodobieństwo, że negocjacje takie naruszą wymagania dyrektywy.  

 

2.3.1.2 Ograniczenie kompetencji do swobodnego kształtowania opłat za infrastrukturę 

w umowach o korzystanie z przydzielonych tras pociągów i umowach ramowych 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych w prawie polskim. 

 

(a) Na gruncie prawa polskiego zasady ustalania przez zarządców wysokości opłaty za 

udostępnienie infrastruktury kolejowej zostały unormowane w art. 33 i 34 ustawy       

o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz w §6-18 rozporządze-

nia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Zgodnie z ustawą opłata za korzystanie  

z infrastruktury kolejowej stanowi sumę opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych. 

Opłata podstawowa ustalana jest przy uwzględnieniu kosztów, jakie bezpośrednio po-

niesie zarządca jako rezultat wykonywania przez przewoźnika kolejowego przewozów 

pociągami. Rozporządzenie precyzuje, iż opłaty podstawowe i opłaty dodatkowe za-

rządca określa w sposób zapewniający pokrycie łącznych kosztów, które będzie mu-

siał ponieść, zapewniając przewidywany zakres udostępniania infrastruktury,               

z uwzględnieniem marży zysku nieprzekraczającej 10%. 
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 Por. pkt 42 preambuły dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29).  
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(b) W ramach opłaty podstawowej zarządca pobiera określoną odrębnie opłatę za mini-

malny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmujący usługi, o których mowa w części 

I ust. 1 załącznika do ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 

29) oraz za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów obejmujący usługi,          

o których mowa w części I ust. 2 załącznika do ww. ustawy. Opłata podstawowa za 

minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej jest obliczana jako iloczyn przebiegów 

pociągów i stawek jednostkowych ustalonych w zależności od kategorii linii kolejowej 

i rodzaju pociągu, oddzielnie dla przewozu osób i rzeczy. Stawka jednostkowa opłaty 

podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej jest określana dla prze-

jazdu jednego pociągu na odległość jednego kilometra, oddzielnie dla pociągów pasa-

żerskich i towarowych. Opłata podstawowa za dostęp do urządzeń związanych z ob-

sługą pociągów jest natomiast obliczana jako iloczyn zamówionych usług i odpowia-

dających im stawek jednostkowych ustalonych odrębnie dla rodzajów usług określo-

nych w części I ust. 2 załącznika do ustawy. 

 

(c) Do kalkulacji stawek, dla planowanego udostępnienia infrastruktury kolejowej, za-

rządca przyjmuje: koszty bezpośrednie (obejmujące koszty utrzymania, koszty prowa-

dzenia ruchu kolejowego, amortyzację), koszty finansowe związane z obsługą kredy-

tów zaciągniętych przez zarządcę na rozwój i modernizację udostępnianej infrastruk-

tury, pracę eksploatacyjną określoną dla poszczególnych kategorii linii i pociągów 

oraz koszty pośrednie działalności (obejmujące pozostałe uzasadnione koszty zarządcy 

infrastruktury). Stawkę różnicuje się zależnie od kategorii linii kolejowej oraz całko-

witej masy brutto pociągu, z tym że stawka rośnie wraz ze wzrostem tych parametrów. 

Stawki za przejazd pociągów dotyczące tej samej kategorii linii kolejowej i takiej sa-

mej masy całkowitej brutto powinny być jednakowe.  

 

(d) Zarządca, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza wysokość 

planowanych kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejo-

wym o przewidywaną dotację na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej po-

chodzące z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz o przewidy-

wane środki pochodzące z Funduszu Kolejowego.  

 

(e) Zarządca może wprowadzać zmiany stawek jednostkowych opłaty podstawowej             

w każdym czasie - jeżeli zmiana dotyczy obniżenia opłat; nie wcześniej natomiast niż 
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po upływie sześciu miesięcy od dnia ich ogłoszenia – jeżeli zmiana dotyczy podwyż-

szenia opłat.  

 

(f) Stawki jednostkowe opłat za usługi wymienione w części I ust. 2 oraz w części II za-

łącznika do ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) określa-

ne są na podstawie indywidualnej kalkulacji przez zarządcę, z tymże jeżeli dana usłu-

ga oferowana jest tylko przez jednego dostawcę, opłata za taką usługę nie może być 

wyższa od kosztu jej świadczenia, z uwzględnieniem marży zysku nieprzekraczającej 

10%.  

 

(g) Prawnie limitowana jest również możność podwyższenia przez zarządcę opłaty pod-

stawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Zarządca powinien mianowicie 

udokumentować, że poniósł lub będzie musiał ponieść wydatki: z tytułu powiększenia 

niewystarczającej zdolności przepustowej określonej linii kolejowej; z tytułu nieko-

rzystnego oddziaływania ruchu pociągów na środowisko pod warunkiem, że zwięk-

szenie opłaty będzie porównywalne do stosowanych przez konkurencyjne gałęzie 

transportu; podnoszące efektywność inwestycji w zakresie rozwoju sieci kolejowej 

zakończonych lub rozpoczętych w okresie nie dłuższym niż piętnaście lat przed wej-

ściem w życie ustawy. Zarządca może również podwyższyć opłatę podstawową, gdy 

podwyższenie dotyczy kolejowych międzynarodowych przewozów towarów, jednak 

tyko pod warunkiem stosowania przewidzianych w regulaminie, niedyskryminacyj-

nych zasad zapewniających utrzymanie konkurencyjności kolei na rynku przewozów 

międzynarodowych i nieeliminowania z tego rynku przewoźników kolejowych, którzy 

wskutek zwiększenia opłaty musieliby zaniechać wykonywania kolejowych przewo-

zów międzynarodowych. Opłata podstawowa może być również podwyższona z tytułu 

korzystania, w czasie okresów przepełnienia, z linii kolejowej lub jej odcinka o niewy-

starczającej zdolności przepustowej
329

.  

 

(h) Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) ogranicza również 

możność przyznawania przez zarządców ulg w opłacie podstawowej. Mogą być one 

mianowicie przyznane wyłącznie na określonym odcinku infrastruktury kolejowej, na 

czas ograniczony i tylko w celu rozwijania nowych usług kolejowych lub w celu ko-

rzystania z linii kolejowych o znacznym stopniu niewykorzystania zdolności przepu-

                                                 
329

 Por. §3 ust. 12-15 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z infra-

struktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). 
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stowej, lub gdy wystąpiły oszczędności kosztów w zarządzaniu infrastrukturą kolejo-

wą zarządcy. Ulgi powinny być przyznawane na jednakowych zasadach dla wszyst-

kich przewoźników kolejowych. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie 

warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, 

poz. 274) określa w §9 maksymalną wysokość ulg. Dopuszcza ono również (§11) za-

stosowanie przez zarządcę, w enumeratywnie wyliczonych przypadkach, określonych 

przez zarządcę we własnym zakresie współczynników zwiększających stawki, odpo-

wiadających wskaźnikom wzrostu kosztów, jeżeli będą dotyczyły w równym stopniu 

wszystkich przewoźników.  

 

(i) Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania     

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) określa także (§16) zasa-

dy pobierania przez zarządcę tzw. opłaty rezerwacyjnej za zamówioną i przyznaną 

zdolność przepustową, która nie została przez przewoźnika wykorzystana.  

 

(j) Stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, poza opłatami za 

korzystanie z prądu trakcyjnego, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa UTK. W tym 

celu zarządca, nie później niż w terminie 9 miesięcy przed dniem wejścia w życie roz-

kładu jazdy pociągów, przedkłada Prezesowi UTK do zatwierdzenia projekt stawek 

jednostkowych opłaty podstawowej oraz stawek opłat za usługi wymienione w części 

II załącznika do ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). Do 

projektu zarządca dołącza wykaz zarządzanych linii kolejowych z przyporządkowa-

niem im stawek dla pociągów oraz zasady zwiększania stawek wraz ze współczynni-

kami, a także zasady przyznawania ulg w opłacie. Stawki opłat oraz zwiększenie sta-

wek i ulgi w opłatach powinny być skalkulowane w projekcie w sposób zapewniający 

ochronę przed nieuzasadnionym wzrostem dotychczasowego poziomu opłat za korzy-

stanie z infrastruktury kolejowej. Prezes UTK odmawia zatwierdzenia przedłożonego 

projektu, gdy został on sporządzony z naruszeniem przepisów regulujących ich ustala-

nie.  
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2.3.1.3 Pozostałe ograniczenia swobodnego kształtowania treści umów o korzystanie         

z przydzielonych tras pociągów i umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolno-

ści przepustowej linii kolejowych.  

 

(a) Jak zostało to już zasygnalizowane w pkt 2.1.2, strony umowy ramowej w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, poprzez odpowiednie ukształto-

wanie jej treści, mogłyby uniemożliwić korzystanie z danej infrastruktury kolejowej 

pozostałym zainteresowanym przedsiębiorstwom kolejowym. Ograniczenie swobody 

kształtowania treści omawianych umów znajduje uzasadnienie w konieczności zapo-

bieżenia takiej możliwości. Stąd też, po pierwsze, strony umowy ramowej w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych nie mogą określać szczegółowo 

tras pociągów, które mają zostać przyznane przedsiębiorstwu kolejowemu w okresie 

jej obowiązywania (art. 17 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE, Dz. U. L 75 z 15.3.2001, 

str. 29). Z tego samego względu ograniczona została kompetencja stron do swobodne-

go określania terminu, na jaki może zostać zawarta umowa ramowa w sprawie rezer-

wacji zdolności przepustowej linii kolejowych (art. 17 ust. 5 i 5a dyrektywy 

2001/14/WE). Co do zasady termin ów wynosi pięć lat, z możliwością przedłużenia    

o czas równy pierwotnemu okresowi jej obowiązywania. W określonych w dyrektywie 

2001/14/WE przypadkach, zarządca infrastruktury może wyrazić zgodę na krótszy al-

bo dłuższy okres obowiązywania omawianej umowy, przy zachowaniu następujących 

warunków
330

: 

 ustalenie okresu obowiązywania umowy na więcej niż pięć ale mniej niż piętna-

ście lat musi znajdować uzasadnienie w istnieniu kontraktów handlowych, specjal-

nych inwestycji lub ryzyka; 

 ustalenie okresu obowiązywania umowy na piętnaście lat może nastąpić wyłącznie 

w odniesieniu do usług, których świadczenie wymaga wykorzystania specjali-

stycznej infrastruktury oraz znaczących i długoterminowych inwestycji; 

 ustalenie okresu obowiązywania umowy na więcej niż piętnaście lat jest dopusz-

czalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza gdy realizowane są długo-

terminowe inwestycje na dużą skalę, a szczególnie gdy inwestycje te są objęte zo-

bowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem amortyzacji. W tym przy-

padku wymogi wnioskodawcy mogą stwarzać, respektowaną przez prawodawcę 

                                                 
330

 Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 5a dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29), począwszy od 

1 stycznia 2010 r. umowa ramowa może zostać zawarta na okres pięciu lat z możliwością jej jednokrotnego 

przedłużenia, na podstawie parametrów przepustowości stosowanych przez wnioskodawców realizujących usłu-

gi przed 1 stycznia 2010 r., z uwagi na specjalistyczne inwestycje lub istniejące umowy handlowe.  
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unijnego, konieczność precyzyjnego określenia charakterystyki zdolności przepu-

stowej, w tym częstotliwości usług, natężenia ruchu i jakości tras kolejowych, któ-

re mają zostać przyznane wnioskodawcy w okresie obowiązywania umowy. 

 

(b) Powyższe wymogi dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29) zostały 

implementowane do polskiego porządku prawnego ustawą o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). O ile zgodnie z ww. ustawą umowa o korzystanie       

z przydzielonych tras pociągów jest zawierana maksymalnie na okres obowiązywania 

rozkładu jazdy pociągów, to na uzasadniony wniosek przewoźnika kolejowego może 

zostać zawarta umowa ramowa w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii ko-

lejowych na czas dłuższy niż okres obowiązywania jednego rozkładu jazdy, lecz nie 

dłuższy niż pięć lat, która może być przedłużana na kolejne okresy pięcioletnie (art. 31 

ust. 2). Zawarcie takiej umowy na okres dłuższy niż pięć lat wymaga szczegółowego 

uzasadnienia przez przewoźnika kolejowego istniejącymi, długoterminowymi umo-

wami handlowymi lub poniesionymi albo planowanymi inwestycjami (art. 31 ust. 3). 

Umowy te mogą być zawierane na okres piętnastu lat w wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach, w przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury kole-

jowej wymagającej długoterminowych inwestycji (art. 31 ust. 4). Umowy obowiązu-

jące przez okres dłuższy niż piętnaście lat mogą być zawierane jedynie w wyjątko-

wych przypadkach, w szczególności gdy usługi są świadczone z wykorzystaniem in-

frastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz 

gdy inwestycje takie objęte są zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim pla-

nem amortyzacji (art. 31 ust. 4a). Strony umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdol-

ności przepustowej linii kolejowych nie mogą określać w niej szczegółowych tras po-

ciągów (art. 4 pkt 24), a postanowienia tej umowy nie mogą uniemożliwiać korzysta-

nia z danej linii kolejowej innym przewoźnikom kolejowym (art. 31 ust. 5).   

 

2.3.2 Ograniczenia wynikające z norm ogólnego prawa antymonopolowego.  

 

Ograniczenia swobody kształtowania treści umów o dostęp do sieci kolejowych mogą 

wynikać również z norm ogólnego prawa antymonopolowego, a mianowicie z okre-

ślonego w rozdziale 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 50, poz. 331) zakazu nadużywania pozycji dominującej. Zgodnie bowiem z art. 9 

ust. 3 przywołanej ustawy czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji 

dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne. Zgodnie z tzw. kon-
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cepcją dwóch kluczy organy regulacyjne i organy ochrony konkurencji mogą działać 

w sposób równoległy, w związku z czym poddane regulacji przedsiębiorstwa muszą 

pokonywać dwie przeszkody
331

. Stąd też istotne znaczenie ma nałożony na Prezesa 

UTK w art. 13 ust. 1 lit. „a” ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 

poz. 94) obowiązek współdziałania z właściwymi organami w zakresie przeciwdziała-

nia stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i przewoźników kolejo-

wych. Należy tu jednak podkreślić, iż orzekając w sprawach dotyczących nadużywa-

nia pozycji dominującej Prezes UOKIK powinien uwzględniać przepisy ustaw pro-

konkurencyjnej regulacji sektorowej. Uwagę tę najlepiej zilustrować poprzez odwoła-

nie się do wymienionego w art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

przejawu nadużywania pozycji dominującej, jakim jest bezpośrednie lub pośrednie na-

rzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich. 

We wskazanym przypadku przepisy ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporzą-

dzenia w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej regulują 

zasady ustalania przez zarządców wysokości opłat za udostępnienie infrastruktury ko-

lejowej. Postulat spójności systemu prawa wymaga uznania, iż ustalonych w sposób 

zgodny z tymi przepisami opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej organ ochro-

ny konkurencji nie może uznać za przejaw nadużywania pozycji dominującej polega-

jący na narzucaniu cen nieuczciwych. 

 

 

3 Ograniczenia swobody umów o dostęp do sieci kolejowych uzasadnione celem 

interesu ogólnego Unii Europejskiej – ochroną usług publicznych.  

 

3.1 Możliwość przyznawania lub utrzymywania przez państwa członkowskie w za-

mian za świadczenie usług publicznych praw wyłącznych.  

 

3.1.1 Celem podejmowanych w niniejszym pkt. 3 rozważań jest określenie zakresu ograni-

czeń, jakich doznaje swoboda umów o dostęp do sieci kolejowych, w wyniku konflik-

tu ze spoczywającym na Unii i państwach członkowskich obowiązkiem zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania usług w ogólnych interesie gospodarczym. Jak bowiem 

wynika z ustaleń dokonanych w rozdziale IV pkt 3.2 wyłączenie możliwości świad-

                                                 
331

 T. Skoczny: Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa [w:] Ochrona konkurencji i nie-

zależna regulacja sektorowa…, str. 26. Zob. też wyrok SN z 07.10.2004, sygn. akt: III SK 56/2004. Należy jed-

nak wskazać, iż przywołana linia orzecznicza nie jest jednolita. Por. wyrok SN z 07.04.2004, sygn. akt: III SK 

27/04; wyrok SN z 25.05.2004, sygn. akt: III SK 48/04. 
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czenia określonych kolejowych usług transportowych, uzasadnione ochroną usług pu-

blicznych, ogranicza zakres kompetencji stron do kreowania stosunków zobowiąza-

niowych, których celem gospodarczym jest świadczenie kolejowych usług transpor-

towych objętych zakazem ich wykonywania. Tym samym ochrona usług publicznych, 

jako cel interesu ogólnego Unii Europejskiej, może pozostawać w konflikcie ze swo-

bodą zawierania umów o dostęp do sieci kolejowych.   

 

3.1.2 Warto naprzód przypomnieć, iż właściwe organy, nakładając zobowiązania do świad-

czenia usług publicznych lub zawierając umowy dotyczące wykonywania takich zo-

bowiązań, w zamian rekompensują podmiotom świadczącym usługi publiczne ponie-

sione koszty lub przyznają im wyłączne prawa. Pojęcie prawa wyłącznego zostało 

zdefiniowane w art. 2 lit. „f” rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europej-

skiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 

transportu pasażerskiego (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 1). Jest to mianowicie „prawo 

dające podmiotowi świadczącemu usługi publiczne możliwość świadczenia niektórych 

usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci 

lub na danym obszarze z wyłączeniem innych takich podmiotów świadczących usługi”.  

 

3.1.3 Pogłębiona analiza poruszanego zagadnienia wymaga wyodrębnienia dwóch sytuacji: 

(a) pierwszej, gdy w wyniku przyznania prawa wyłącznego ograniczona zostaje możli-

wość świadczenia usług transportu pasażerskiego polegających na wykonywaniu 

przewozów krajowych; 

(b) drugiej, gdy w wyniku przyznania prawa wyłącznego ograniczona zostaje możliwość 

świadczenia usług transportu pasażerskiego polegających na wykonywaniu przewo-

zów międzynarodowych.  

 

3.1.4 Jak zostało wskazane w rozdziale I pkt 3.6.6 obowiązujące prawodawstwo unijne nie 

otwiera na konkurencję segmentu pasażerskich przewozów krajowych. W przeciwień-

stwie do tego segment pasażerskich przewozów międzynarodowych został zliberali-

zowany. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną dyrektywą 91/440/EWG (Dz. U. L 237  

z 24.8.1991, str. 25), przedsiębiorstwom kolejowym ma zostać przyznane, w terminie 

do dnia 1 stycznia 2010 r.
332

, prawo dostępu do infrastruktury kolejowej we wszyst-

                                                 
332

 Z zastrzeżeniem wyjątku, iż prawo dostępu do infrastruktury państw członkowskich, w których międzynaro-

dowe kolejowe przewozy pasażerskie stanowią ponad połowę obrotu w ruchu pasażerskim przedsiębiorstw kole-

jowych tego państwa, jest przyznawane do dnia 1 stycznia 2012 r.  
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kich państwach członkowskich do celów świadczenia międzynarodowych usług pasa-

żerskich. Zgodnie z art. 3 tiret piąte dyrektywy 91/440/EWG są to usługi, podczas 

świadczenia których pociąg przekracza co najmniej jedną granicę państwa członkow-

skiego i których głównym celem jest przewóz podróżnych pomiędzy stacjami znajdu-

jącymi się w różnych państwach członkowskich (pociąg może być łączony lub dzielo-

ny, a jego różne części mogą mieć inne stacje początkowe i docelowe, pod warunkiem 

że wszystkie wagony przejeżdżają przez co najmniej jedną granicę). Wykonując usłu-

gę międzynarodowego transportu pasażerskiego, przedsiębiorstwa kolejowe będą mia-

ły prawo do zapewniania podróżnym możliwości wsiadania na każdej stacji znajdują-

cej się na trasie międzynarodowej i wysiadania na innej takiej stacji, w tym na stacjach 

znajdujących się w tym samym państwie członkowskim (tzw. prawo kabotażu).        

W związku z powyższym, jak stanowi pkt 9 preambuły dyrektywy 2007/58/WE Par-

lamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 91/440/EWG w sprawie roz-

woju kolei wspólnotowych (Dz. U. L 315 z 3.12.2007, str. 44), konieczne jest zapew-

nienie spójności przepisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 dotyczącego usług pu-

blicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. U. L 315 

z 3.12.2007, str. 1), które dopuszcza przyznawanie w zamian za świadczenie usług 

publicznych praw wyłącznych, z zasadą otwarcia międzynarodowych usług pasażer-

skich na konkurencję. Problematykę tę regulują przepisy art. 10 ust. 3 lit. a – f znowe-

lizowanej dyrektywy 91/440/EWG. Ich analiza prowadzi do wniosku, iż przepisy 

znowelizowanej dyrektywy 91/440/EWG mają charakter szczególny w stosunku do 

przepisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 dopuszczającego ustanawianie w zamian 

za świadczenie usług publicznych praw wyłącznych. Należy to rozumieć w ten spo-

sób, iż państwa członkowskie mogą przyznawać (odpowiednio utrzymywać), w za-

mian za świadczenie usług publicznych, prawa wyłączne: 

(a) Na rynku kolejowych przewozów pasażerskich – zgodnie z przepisami rozporządzenia 

1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego trans-

portu pasażerskiego; 

(b) Na rynku kolejowych przewozów międzynarodowych – zgodnie z przepisami ww. 

rozporządzenia, ale tylko w zakresie, w jakim prawa wyłączne nie naruszają przyzna-

nych znowelizowaną dyrektywą 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnoto-

wych praw dostępu do infrastruktury kolejowej dla celów świadczenia międzynaro-

dowych przewozów pasażerskich, włączając w to prawo kabotażu (z zastrzeżeniem 

wyjątku opisanego w pkt 3.1.5 poniżej).  
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3.1.5 Jak zasygnalizowano powyżej państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do za-

pewniania podróżnym możliwości wsiadania i wysiadania na stacjach znajdujących 

się w tym samym państwie na trasie międzynarodowego połączenia pasażerskiego 

(prawo kabotażu), tam gdzie prawo wyłączne przewozu osób między tymi stacjami 

zostało przyznane na mocy umowy koncesyjnej zawartej przed dniem 4 grudnia    

2007 r., przy zastosowaniu jasnej procedury przetargowej i zgodnie z odpowiednimi 

zasadami prawa unijnego. Ograniczenie to może być stosowane przez cały pierwotny 

okres trwania zamówienia lub przez piętnaście lat, w zależności od tego, który z tych 

okresów jest krótszy (art. 10 lit. 3c znowelizowanej dyrektywy 91/440/EWG,          

Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25).  

 

3.2 Możliwość ograniczania przez państwa członkowskie, ze względu na ochronę 

usług publicznych, praw dostępu do infrastruktury kolejowej w międzynarodo-

wych przewozach pasażerskich. 

 

3.2.1 Niezależnie od opisanej powyżej możliwości ustanawiania (lub utrzymywania) w za-

mian za świadczenie usług publicznych praw wyłącznych, znowelizowana dyrektywa 

91/440/EWG (Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25) reguluje ograniczanie przez państwa 

członkowskie, ze względu na ochronę usług publicznych, prawa dostępu do infrastruk-

tury kolejowej w międzynarodowych przewozach pasażerskich, na trasach pociągów 

objętych publicznymi zamówieniami na usługi. Państwa członkowskie mogą miano-

wicie ograniczyć prawo dostępu do infrastruktury w celu świadczenia międzynarodo-

wych usług pasażerskich w połączeniach pomiędzy stacją początkową a stacją doce-

lową, które są objęte co najmniej jednym publicznym zamówieniem na usługi zgod-

nym z obowiązującym prawem unijnym, jeżeli przeprowadzona przez właściwy organ 

nadzorczy obiektywna analiza ekonomiczna wykaże, iż planowana międzynarodowa 

usługa pasażerska stwarza zagrożenie dla równowagi ekonomicznej publicznego za-

mówienia na usługi zgodnego z obowiązującym prawem unijnym. Ograniczenie takie 

nie musi obejmować prawa kabotażu (może polegać np. na przesunięciu przewozu     

w rozkładzie jazdy pociągów), z wyjątkiem przypadków, gdy korzystanie z tego pra-

wa zagrażałoby równowadze ekonomicznej publicznego zamówienia na usługi (art. 10 

ust. 3b dyrektywy 91/440/EWG). 

 

3.2.2 Powyższa regulacja dyrektywy 91/440/EWG (Dz. U. L 237  z 24.8.1991, str. 25) zo-

stała implementowana do ustawodawstwa polskiego w drodze art. 1 pkt 12 ustawy          
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o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1658) oraz 

rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie dostępu do infrastruktury kolejowej 

przewoźników kolejowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 7). Przewoźnik kolejowy wykonujący międzyna-

rodowe przewozy osób obejmujące prawo do zapewnienia podróżnym możliwości 

wsiadania i wysiadania na stacjach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamierzający złożyć wniosek o przydzielenie tras pociągów, przedkłada Pre-

zesowi Urzędu Transportu Kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej informację 

dotyczącą planowanej usługi w zakresie określonym w rozporządzeniu. Przedłożoną 

informację Prezes UTK niezwłocznie udostępnia przewoźnikom kolejowym korzysta-

jącym z linii kolejowej objętej wnioskiem oraz organom zawierającym umowy           

o świadczenie usług publicznych. Na wniosek przewoźnika kolejowego korzystające-

go z linii kolejowej objętej wnioskiem, jej zarządcy lub organu zawierającego umowy 

o świadczeniu usług publicznych na tej linii Prezes UTK przeprowadza analizę w celu 

ustalenia, czy planowane połączenie międzynarodowe naruszy równowagę ekono-

miczną usług wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. 

Prezes UTK bierze pod uwagę następujące kryteria: (1) godziny zatrzymywania się 

pociągów na stacjach kolejowych, częstotliwość kursowania pociągów w danym okre-

sie oraz liczbę połączeń; (2) liczbę oferowanych miejsc w klasie I i klasie II oraz        

w rozbiciu na poszczególne typy wagonów i rodzaje pociągu, kategorię pociągu;      

(3) prędkość handlową pociągu; (4) ofertę taryfową; (5) prognozowane przychody 

uzyskiwane z tytułu przewozu pasażerów na trasach kolejowych; (6) rentowność 

świadczonej usługi publicznej; (7) wysokość rekompensaty ponoszonej przez organ, 

który zawarł umowę na świadczenie usług publicznych na określonej linii kolejowej; 

(8) liczbę stacji zatrzymania pociągu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza 

tym terytorium (§4 ust. 2 rozporządzenia). W wyniku przeprowadzonej analizy Prezes 

UTK może wydać decyzję w sprawie ograniczenia dostępu do infrastruktury kolejo-

wej, jeżeli planowane połączenie międzynarodowe naruszy równowagę ekonomiczną 

usług wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.   

 

3.3 Tytułem podsumowania należy zauważyć, iż w ramach prowadzonych w pkt. 3.1 i 3.2 

powyżej rozważań wskazane zostały normy prawne, na podstawie których prawodaw-

ca wyłącza, z uwagi na ochronę usług publicznych, możliwość świadczenia określo-

nych usług transportu kolejowego. Celem prawodawcy jest przy tym nie dopuszczenie 
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do powstawania stosunków zobowiązaniowych, których wykonywanie zagrażałoby 

równowadze ekonomicznej usług publicznych. Stronom nie przysługuje zatem kom-

petencja do kreowania stosunków zobowiązaniowych, których celem gospodarczym 

jest świadczenie kolejowych usług transportowych objętych zakazem ich wykonywa-

nia. W tym znaczeniu ochrona usług publicznych limituje jako cel interesu ogólnego 

Unii Europejskiej swobodę umów o dostęp do sieci kolejowych.  

 

 

4. Ograniczenia swobody umów o dostęp do sieci kolejowych uzasadnione celem 

interesu ogólnego Unii Europejskiej - bezpieczeństwem transportu kolejowego. 

 

4.1 Przedmiot rozważań. 

 

Zagadnienie ochrony bezpieczeństwa transportu kolejowego - jako celu interesu ogól-

nego Unii Europejskiej wyznaczającego granice swobody zawierania umów o dostęp 

do sieci kolejowych - zostało wstępnie opisane w rozdziale IV pkt 4. Tytułem przypo-

mnienia warto zaakcentować, iż ograniczenia, o których mowa mają charakter pod-

miotowy. Umowy o dostęp do sieci kolejowych mogą być mianowicie zawierane tylko 

przez przedsiębiorców spełniających podwyższone standardy prowadzenia działalno-

ści gospodarczej, potwierdzone posiadaniem odpowiedniej licencji. Jak należy uznać, 

z powodów wskazanych w rozdziale IV pkt 4.2, kompetencja do zawierania tych 

umów przez pozostałe podmioty została wyłączona, co ogranicza tzw. powszechną 

swobodę umów. Tym samym również swoboda zarządców infrastruktury (jako stron 

umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów i umów ramowych w sprawie re-

zerwacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej) do wyboru kontrahentów 

ograniczona została do kręgu podmiotów spełniających te specjalne, podwyższone 

wymagania. 
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4.2 Ochrona bezpieczeństwa kolejowego w drodze przepisów regulujących licencjo-

nowanie kolejowej działalności przewozowej i trakcyjnej. 

 

4.2.1 Wymogi prawa unijnego. 

 

4.2.1.1 Źródła i cele regulacji prawnej. 

 

(a) Obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej prawodawstwo doty-

czące licencjonowania kolejowej działalności przewozowej i trakcyjnej implementuje 

dyrektywy unijne. Unia ustanowiła zasady funkcjonowania systemu licencji, przy po-

zostawieniu państwom członkowskim odpowiedzialności za ich wydawanie i dalsze 

administrowanie nimi. Materię tę reguluje dyrektywa Rady 95/18/WE (Dz. U. L 143        

z 27.6.1995, str. 70). Była ona dwukrotnie nowelizowana. Po raz pierwszy dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/13/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 26). Po 

raz wtóry dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE (Dz. U. L 146     

z 30.4.2004, str. 44). 

(b) U założeń dyrektywy 95/18/WE stoją dwa węzłowe cele. Pierwszym z nich jest za-

pewnienie, by prawa dostępu do infrastruktury kolejowej były stosowane na całym te-

rytorium Unii w sposób niedyskryminacyjny
333

. Zagadnienie to wykracza jednak poza 

przyjęte ramy niniejszego opracowania
334

. Drugim z celów dyrektywy 95/18/WE jest 

zagwarantowanie, by przedsiębiorstwa kolejowe spełniały pewne wymagania z zakre-

su dobrej reputacji, kondycji finansowej, profesjonalnych kompetencji oraz zdolności 

do naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej
335

. Ma to zapewnić odpo-

wiednią jakość kolejowych usług przewozowych i trakcyjnych oraz wysoki poziom 

bezpieczeństwa prowadzonej działalności. W tym aspekcie jest licencjonowanie insty-

tucją, która chroni odbiorców ww. usług oraz podmioty trzecie. Tylko przedsiębiorcy, 

którzy spełniają określone w dyrektywie 95/18/WE wymagania są uprawnieni do 

otrzymania licencji (art. 4 ust. 2 dyrektywy 95/18/WE), a co za tym idzie do prowa-

dzenia działalności gospodarczej objętej obowiązkiem jej uzyskania (art. 4 ust. 4 dy-

rektywy 95/18/WE). Posiadanie licencji jest, analogicznie jak w przypadku certyfikatu 

bezpieczeństwa, jednym z warunków dostępu do sieci kolejowych. Analiza problema-

                                                 
333

 Zob. pkt 3 preambuły dyrektywy 2001/13/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 26). 
334

 Szerzej na ten temat piszę w M. Nowak: Licencjonowanie przewozów kolejowych [w:] Zeszyt naukowy Kate-

dry Prawa i Administracji, red. A. Bisztyga, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. 

Wojciecha Korfantego, nr 33/2007, str. 98 i n.  
335

 Zob. pkt 2 preambuły dyrektywy 2001/13/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 26). 
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tyki licencji, jako przesłanki dostępu do sieci kolejowych, wymaga zbadania następu-

jących węzłowych zagadnień: (1) przedmiotu reglamentacji; (2) organu licencjonują-

cego; (3) przesłanek uzyskania licencji; (4) kryteriów obowiązywania w czasie decyzji 

administracyjnej przyznającej licencję.  

 

4.2.1.2 Przedmiot reglamentacji. 

 

(a) Dyrektywa 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70) określa podlegającą regla-

mentacji działalność gospodarczą w sposób pośredni. Obejmuje obowiązkiem uzyska-

nia licencji przedsiębiorstwa kolejowe, które zostały lub zostaną założone w Unii Eu-

ropejskiej (art. 1 ust. 1). Jednocześnie definiuje pojęcie przedsiębiorstwa kolejowego. 

Jest nim każde przedsiębiorstwo – tak prywatne, jak i publiczne - którego główna 

działalność polega na świadczeniu kolejowych usług transportowych w zakresie towa-

rów lub osób, o ile zapewnia ono trakcję, a także przedsiębiorstwo, które tylko zapew-

nia trakcję (art. 2 lit. „a”). 

 

(b) Zgodnie z dyrektywą, przedsiębiorstwo kolejowe jest upoważnione do ubiegania się    

o przyznanie licencji w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę. Licencja wy-

dana przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest ważna na terytorium całej Unii 

(wzajemna uznawalność licencji). 

 

4.2.1.3 Organ licencjonujący. 

 

Dyrektywa 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70) zobowiązuje państwa człon-

kowskie do wyznaczenia organu właściwego w sprawach wydawania licencji i dalsze-

go nimi administrowania, jednocześnie wprowadzając wymóg zapewnienia jego bez-

stronności. W związku z powyższym stawia wymaganie, by organ ten nie świadczył 

samemu kolejowych usług transportowych i by był niezależny od organów lub przed-

siębiorstw, które tym się zajmują. Bezstronność organu licencjonującego, o której 

mowa powyżej jest nieodłącznie związana z procedurą, w oparciu o którą działa. Pra-

wodawca unijny pozostawia uregulowanie trybu wydawania licencji państwom człon-

kowskim, z zastrzeżeniem tego, iż musi on odpowiadać pewnym minimalnym stan-

dardom. Dotyczą one: (1) czasu rozpatrzenia wniosku, który powinien być możliwie 
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najkrótszy i nie dłuższy niż trzy miesiące od przedłożenia wszystkich istotnych dla 

sprawy informacji; (2) obowiązku poinformowaniu o podjętej decyzji; (3) obowiązku 

uzasadnienia decyzji odmownej; (4) zaskarżalności decyzji na drodze sądowej.  

 

4.2.1.4 Przesłanki uzyskania licencji.  

 

Ubiegające się o licencję przedsiębiorstwo kolejowe musi być w stanie udowodnić or-

ganowi licencjonującemu, że w każdym momencie będzie zdolne spełnić wymagania 

dotyczące: dobrej reputacji; kondycji finansowej; kompetencji profesjonalnych; zdol-

ności do naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej (art. 5 ust. 1 dyrek-

tywy 95/18/WE, Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70).  

 

(a) Wymóg dobrej reputacji.  

 

Wedle dyrektywy, na państwach członkowskich spoczywa obowiązek ustalenia kryte-

riów, na jakich przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą wymóg dobrej reputacji. Kry-

teria te powinny być określone tak, by oddany został sposób rozumienia dobrej repu-

tacji wskazany w dyrektywie. Ta zaś ujmuje dobrą reputację, jako okoliczność nie za-

chodzenia po stronie przedsiębiorstwa lub osób nim zarządzających, bliżej w niej 

określonych przesłanek negatywnych, dotyczących nie bycia skazanym za pewne ka-

tegorie naruszeń prawa oraz nie wszczęcia postępowania upadłościowego (art. 6).  

 

(b) Wymóg kondycji finansowej. 

 

Wymóg ten będzie spełniony wówczas, gdy ubiegające się o licencję przedsiębiorstwo 

kolejowe udowodni zdolność wykonywania rzeczywistych i potencjalnych zobowią-

zań, opartych na realistycznych założeniach, przez okres dwunastu miesięcy (art. 7). 

Załącznik do dyrektywy określa minimalny zakres informacji, jakie przedsiębiorstwo 

zobowiązane jest przedłożyć. Warto zwrócić uwagę na zawarte w nim postanowienie, 

przesądzające o niespełnianiu wymogu przez przedsiębiorstwo, które w związku ze 

swoją działalnością zalega z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenie społecz-

ne. 
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(c) Wymóg kompetencji profesjonalnych. 

 

By uczynić zadość wymaganiom dyrektywy odnoszącym się do kompetencji profe-

sjonalnych, przedsiębiorstwo kolejowe musi udowodnić, że posiada lub będzie posia-

dało organizację zarządzania dysponującą wiedzą lub doświadczeniem, niezbędnym 

do prowadzenia bezpiecznej i niezawodnej działalności gospodarczej określonej w li-

cencji oraz do jej nadzorowania (art. 8). 

 

(d) Wymóg zdolności do naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

 

Spełnienie tego wymogu dyrektywa łączy z zawarciem przez przedsiębiorstwo kole-

jowe odpowiedniej umowy ubezpieczenia lub umowy równoważnej, w celu pokrycia, 

zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od 

wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty         

i osób trzecich (art. 9). 

 

4.2.1.5 Kryteria obowiązywania w czasie decyzji administracyjnej przyznającej licencję. 

 

(a) Posiadanie licencji jest warunkiem zgodnego z prawem prowadzenia działalności go-

spodarczej objętej obowiązkiem jej uzyskania. Sama zaś licencja – w świetle zapisów 

sekcji III dyrektywy 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70) – zachowuje waż-

ność tak długo, jak długo przedsiębiorstwo kolejowe spełnia wymagania ustanowione 

w dyrektywie. Łączy się z tym – przewidziana w dyrektywie - możliwość wprowa-

dzenia przez organ licencjonujący obowiązku regularnych przeglądów, przeprowadza-

nych przynajmniej raz na pięć lat oraz możliwość sprawdzenia przez ten organ – w ra-

zie zachodzenia poważnej wątpliwości – rzeczywistego stanu spełniania wymagań. 

 

(b) Jeżeli organ licencjonujący jest przekonany, że przedsiębiorstwo kolejowe nie jest już 

w stanie spełniać ustanowionych wymagań, wówczas powinien licencję cofnąć albo 

zawiesić, jeżeli sam ją przyznał (art. 11 ust. 1). W przypadku natomiast, gdy poweź-

mie poważną wątpliwość w przedmiocie spełniania tych wymagań przez przedsiębior-

stwo kolejowe, któremu licencję przyznał organ innego państwa członkowskiego, wi-

nien niezwłocznie organ ten powiadomić (art. 11 ust. 2).  
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(c) Od powyższej reguły dyrektywa 95/18/WE wprowadza pewne odstępstwa. Po pierw-

sze, w sposób szczególny unormowana została sytuacja przedsiębiorstwa, w stosunku 

do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie. Dy-

rektywa stanowi tu, iż organ wydający licencję nie zezwala na jej zachowanie, jeżeli 

jest przekonany, że nie istnieją faktyczne możliwości zadowalającej restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstwa w możliwym do przyjęcia czasie. Po drugie, dyrektywa 

wprowadza instytucję tzw. licencji tymczasowej. Licencja ta ma charakter doraźny. 

Może być przyznana w razie zawieszenia albo cofnięcia „właściwej” licencji z powo-

du nie stosowania się do wymagań dotyczących kondycji finansowej, w oczekiwaniu 

na reorganizację przedsiębiorstwa. Możliwość jej wydania ograniczona jest przesłanką 

negatywną (nie zagrażanie bezpieczeństwu) oraz
336

 pozytywną (istnienie faktycznych 

możliwości przeprowadzenia w okresie ważności licencji tymczasowej, który nie mo-

że być dłuższy niż sześć miesięcy liczone od daty jej wydania, reorganizacji przedsię-

biorstwa przywracającej stan spełniania wymagań z zakresu kondycji finansowej)
337

. 

 

(d) Dyrektywa 95/18/WE wprowadza również instytucję przedłożenia licencji do ponow-

nego zatwierdzenia. I tak, jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe wstrzymało prowadzenie 

działalności na sześć miesięcy lub nie rozpoczęło działalności przez sześć miesięcy od 

dnia wydania licencji
338

, organ licencjonujący może podjąć decyzję o przedłożeniu li-

cencji do ponownego zatwierdzenia albo o jej zawieszeniu. Decyzję taką może podjąć 

również w przypadku zmiany mającej wpływ na sytuację prawną przedsiębiorstwa,        

w szczególności w razie fuzji lub przejęcia. Przedsiębiorstwo będzie w tym wypadku 

mogło kontynuować działalność, o ile organ nie stwierdzi zagrożenia bezpieczeństwa. 

Licencja powinna zostać przedłożona do ponownego zatwierdzenia również w sytu-

acji, gdy przedsiębiorstwo zamierza znacznie zmienić lub rozszerzyć swoją działal-

ność.  

                                                 
336

 Jak należy, moim zdaniem, przyjąć.  
337

 Można dostrzec pewną niespójność zapisów dyrektywy 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70) regulu-

jących sytuację przedsiębiorstwa kolejowego, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

inne podobne postępowanie, a przedsiębiorstwa, które „tylko” przestało spełniać wymagania dotyczące kondycji 

finansowej (tj. zdolność wykonywania rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań, opartych na realistycznych 

założeniach, przez okres dwunastu miesięcy). W pierwszym przypadku, organ wydający licencję nie zezwala na 

jej zachowanie, dopiero jeżeli jest przekonany, że nie istnieją faktyczne możliwości zadowalającej restruktury-

zacji finansowej przedsiębiorstwa w możliwym do przyjęcia czasie (art. 11 ust. 7). W drugim przypadku, organ 

powinien licencję cofnąć albo zawiesić, ewentualnie przyznając licencję tymczasową (art. 11 ust. 1 i 3). Zapisy 

dyrektywy powinny być inkorporowane do krajowego porządku prawnego w sposób nie prowadzący do nieuza-

sadnionego różnicowania.   
338

 Przy czym dyrektywa 95/18/WE (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 26) przewiduje możliwość wystąpienia przez 

przedsiębiorstwo kolejowe o przyznanie dłuższego okresu na rozpoczęcie działalności, z uwagi na specyficzny 

charakter usług, jakie mają być przez nie świadczone.  
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4.2.2 Transpozycja do krajowego porządku prawnego. 

 

4.2.2.1 Przedmiot reglamentacji. 

 

Przepis art. 43 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) 

wyznacza zakres obowiązku uzyskania licencji poprzez wskazanie działalności gospo-

darczej, która podlega reglamentacji. Jest nią mianowicie wykonywanie przewozów 

kolejowych osób lub rzeczy albo świadczenie usług trakcyjnych. Te ostatnie definio-

wane są jako zapewnianie pojazdu trakcyjnego
339

 wraz z obsługą do wykonania prze-

wozu kolejowego
340

. Licencja może mieć charakter ograniczony i uprawnia wówczas 

wyłącznie do świadczenia usług określonego rodzaju. Przedsiębiorca wykonujący 

wskazaną wyżej działalność gospodarczą to, zgodnie z terminologią ustawową, tzw. 

przewoźnik kolejowy. Licencja potwierdza zdolność przedsiębiorcy do wykonywania 

funkcji przewoźnika kolejowego. Potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do wyko-

nywania funkcji przewoźnika kolejowego są również licencje wydane przez właściwe 

władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europej-

skim Obszarze Gospodarczym. 

 

4.2.2.2 Organ licencjonujący.  

 

Organem właściwym w sprawach wydawania, zmiany i cofania licencji jest Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego. W postępowaniu przed Prezesem UTK w sprawach 

tych znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego       

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071). Wydanie, odmowa wydania, zmiana lub cofnięcie 

licencji następuje w formie decyzji. Licencja powinna zawierać w szczególności ozna-

czenie jej numeru ewidencyjnego, organu, daty i podstawy prawnej udzielenia, przed-

siębiorcy, jego siedziby i adresu oraz rodzaju przewozów. Wymogi formalne wniosku           

o udzielenie licencji oraz tryb jego rozpatrywania określają art. 48 ustawy o transpor-

cie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz rozporządzenie ministra infra-

struktury w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na 

                                                 
339

 Zgodnie z art. 4 pkt. 6 i 6a ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) przez pojazd 

trakcyjny należy rozumieć pojazd dostosowany do poruszania się po torach kolejowych na własnych kołach, siłą 

własnego napędu. 
340

 Obowiązkowi uzyskania licencji nie podlegają przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy 

kolejowej lub stacji kolejowej.  
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prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kole-

jowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzorów li-

cencji (Dz. U. z 2009 r. Nr 94, poz. 775). Za udzielenie licencji pobiera się opłatę      

w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury       

w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej      

w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 144, poz. 1402). Decyzje Pre-

zesa UTK w przedmiocie licencji są ostateczne
341

. Stronie niezadowolonej z rozstrzy-

gnięcia przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 

do organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
342

. Wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy to środek prawny nadzwyczajny
343

. Wyczerpanie go 

jest niezbędną przesłanką skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjne-

go
344

.  

 

4.2.2.3 Przesłanki uzyskania licencji. 

 

Prezes UTK po stwierdzeniu, na podstawie przeprowadzonego postępowania, że 

przedsiębiorca spełnia wymagane warunki do wykonywania działalności objętej licen-

cją, udziela licencji, a w przypadku niespełnienia tych warunków, odmawia udzielenia 

licencji. Prezes UTK odmawia udzielenia licencji również ze względu na zagrożenie 

obronności lub bezpieczeństwa państwa albo inny ważny interes publiczny. Przedsię-

biorca ubiegający się o przyznanie licencji powinien przedstawić Prezesowi UTK do-

kumenty potwierdzające spełnienie określonych w ustawie, a opisanych poniżej wy-

magań.  

 

(a) Wymóg dobrej reputacji.  

 

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) wymóg 

dobrej reputacji uznaje się za spełniony, jeżeli członkowie organu zarządzającego 

osoby prawnej, osoby prowadzące sprawy spółki w spółce jawnej, komandytowej lub 

komandytowo – akcyjnej, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za prze-

                                                 
341

 Art. 34 ust. 2 ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437). 
342

 Art. 123§7 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071). 
343

 Tadeusz Woś (red.), Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska: Postępowanie sądowo – administracyjne, 

wyd. 1, Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, str. 117.  
344

 Art. 52§2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1270). 
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stępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi go-

spodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub prawom osób wykonują-

cych pracę zarobkową oraz przestępstwa skarbowe. W ramach postulatu de lege fe-

renda warto zwrócić uwagę na problematyczne pominięcie przez ustawodawcę zagad-

nienia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą ka-

ry
345

, w sytuacji gdy brzmienie i cel dyrektywy 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, 

str. 70) przemawiają za jego uwzględnieniem przy ocenie spełniania wymogu dobrej 

reputacji. Wymieniona w dyrektywie 95/18/WE przesłanka nie wszczęcia postępowa-

nia upadłościowego nie została zaliczona przez polskiego ustawodawcę do wymagań  

z zakresu dobrej reputacji. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, iż okoliczność ta 

nie pozostaje obojętna przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie licencji, w szczegól-

ności przy ocenie spełniania wymogu wiarygodności finansowej. Stan upadłości lub 

likwidacji trwający w momencie rozpatrywania wniosku zawsze będzie pociągać za 

sobą odmowę udzielenia licencji, gdyż z tymi okolicznościami ustawodawca wiąże jej 

obligatoryjne cofnięcie.   

 

(b)  Wymóg wiarygodności finansowej. 

 

Ustawa o transporcie kolejowym stanowi, iż wymagania dotyczące wiarygodności fi-

nansowej uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorca udowodni zdolność do wywią-

zania się z rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań finansowych przez okres 12 

miesięcy od dnia udzielenia licencji. Przedsiębiorca powinien dostarczyć w tym celu 

Prezesowi UTK w szczególności informacje określone w art. 47 ust. 3 ustawy o trans-

porcie kolejowym. Zgodnie z art. 47 ust. 4 tejże ustawy Prezes UTK może odmówić 

udzielenia licencji przedsiębiorcy, który doprowadził do znacznych zaległości pu-

blicznoprawnych. Prawidłowe stosowanie tego przepisu powinno uwzględniać obo-

wiązek wykładni pro unijnej. Dyrektywa 95/18/WE
346

 przesądza bowiem, że przed-

siębiorca ubiegający się o licencję, który w związku ze swoją działalnością zalega       

z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, nie spełnia warunków do-

tyczących kondycji finansowej. W świetle tego fakultatywna odmowa udzielenia li-

cencji dotyczyłaby zatem sytuacji, gdy znaczne zaległości publicznoprawne w zakre-

sie podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne istniały w okresie przed złoże-

                                                 
345

 Materię tą reguluje ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661). 
346

 Sekcja I ust. 2 załącznika do dyrektywy 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70), dotyczącego szczegó-

łowych danych, określonych w art. 7 ust. 2. 
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niem wniosku o udzielenie licencji. W razie natomiast zachodzenia takiego stanu rze-

czy w momencie rozpatrywania wniosku, Prezes UTK powinien (obligatoryjnie) od-

mówić udzielenia licencji.  

 

(c) Wymóg kompetencji profesjonalnych.  

 

Ustawa o transporcie kolejowym uznaje wymóg kompetencji profesjonalnych za speł-

niony, gdy przedsiębiorca, po pierwsze, posiada lub zobowiąże się, że będzie posiadał 

organizację umożliwiającą sprawowanie właściwego nadzoru nad licencjonowaną 

działalnością oraz nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa w transporcie kole-

jowym. Po drugie, gdy oświadczy, że zatrudni pracowników odpowiadających za bez-

pieczeństwo ruchu kolejowego posiadających wymagane kwalifikacje.  

 

(d) Wymóg zdolności do naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.  

 

W celu spełnienia tytułowego wymagania, ubiegający się o licencję przedsiębiorca 

powinien wykazać, że posiada zabezpieczenie na wypadek roszczeń majątkowych 

związanych z prowadzoną działalnością lub zobowiązać się do ubezpieczenia działal-

ności objętej licencją.  

 

(e) Dalsze wymogi.  

 

Dyrektywa 95/18/WE dopuszcza wprowadzanie przez państwa członkowskie – w dro-

dze przepisów ustawowych i wykonawczych – dalszych wymagań, pod warunkiem 

ich zgodności z prawem wspólnotowym i niedyskryminacyjnego stosowania. Ustawa 

o transporcie kolejowym wprowadza wymóg dysponowania taborem kolejowym
347

. 

Uznaje się go za spełniony, gdy przedsiębiorca, po pierwsze, dysponuje bądź zobo-

wiąże się do dysponowania pojazdami kolejowymi, w tym wagonami i lokomotywa-

mi. Po drugie, gdy utworzy lub zobowiąże się do utworzenia z dniem rozpoczęcia 

działalności systemu utrzymania i obsługi pojazdów kolejowych.  

 

 

                                                 
347

 Por. też §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania       

z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). 
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4.2.2.4 Kryteria obowiązywania w czasie decyzji administracyjnej przyznającej licen-

cję
348

. 

 

(a) Posiadanie licencji warunkuje przyznanie przewoźnikowi kolejowemu prawa dostępu 

do sieci kolejowej. Tymczasem licencja, choć wydawana na czas nieokreślony, może 

zostać cofnięta albo zawieszona, jeżeli przewoźnik nie spełnia wymagań dotyczących 

licencjonowania, opisanych we wcześniejszych akapitach. Łączy się z tym kompeten-

cja Prezesa UTK do zarządzania dokonywania okresowych kontroli przewoźników 

kolejowych, w zakresie przestrzegania warunków określonych w licencjach. Sposób 

ich prowadzenia reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie trybu wy-

konywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 

57, poz. 388). 

 

(b) Dyrektywa 95/18/WE (Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70) łączy z następczą niemożno-

ścią spełniania przez przedsiębiorstwo kolejowe wymagań dotyczących licencjonowa-

nia kompetencję organu licencjonującego, który licencję przyznał, do jej cofnięcia al-

bo zawieszenia. Jeżeli natomiast organ licencjonujący stwierdzi, że zachodzi poważna 

wątpliwość co do spełniania wymagań przez przedsiębiorstwo kolejowe, któremu li-

cencję udzielił organ innego państwa członkowskiego, wówczas zobowiązany będzie 

niezwłocznie organ ten powiadomić. Ustawodawca polski, transponując dyrektywę do 

krajowego porządku prawnego, zastosował łagodniejszą z alternatywnych sankcji, a to 

obligatoryjne zawieszenie licencji, gdy przedsiębiorca nie spełnia wymagań określo-

nych w ustawie. Sankcja ta znajduje zastosowanie również wtedy, gdy przedsiębiorca 

nie wywiązał się ze zobowiązań złożonych w oświadczeniach, w określonych w nich 

terminach, oraz gdy wykonujący międzynarodowe przewozy kolejowe nie przestrzega 

postanowień odpowiednich umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest stroną.   

 

(c) W ślad za regulacją dyrektywy 95/18/WE ustawodawca polski normuje, w odniesieniu 

do warunku wiarygodności finansowej, sytuację gdy w stosunku do przewoźnika kole-

jowego zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie o podob-

nym charakterze. Zgodnie z przywołanym uregulowaniem organ licencjonujący cofa 

licencję dopiero wtedy, gdy nie ma faktycznych możliwości zadowalającej restruktu-

ryzacji finansowej przedsiębiorstwa. Do krajowego porządku prawnego została rów-

                                                 
348

 Zob. rozdział 8 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). 
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nież wprowadzona, uregulowana w dyrektywie, instytucja licencji tymczasowej. Może 

ona zostać przyznana przez Prezesa UTK na przeprowadzenie zmian w przedsiębior-

stwie, w przypadku cofnięcia albo zawieszenia licencji z powodu niespełniania wy-

magań dotyczących wiarygodności finansowej, pod warunkiem że nie będzie to zagra-

żać bezpieczeństwu prowadzonej działalności. Licencja tymczasowa może być jednak 

ważna nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia jej wydania. 

 

(d) Ustawa o transporcie kolejowym wprowadza również inne przypadki obligatoryjnego 

cofnięcia licencji, a mianowicie: (1) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpie-

czeństwo państwa albo inny ważny interes publiczny, z tym zastrzeżeniem, że organ 

licencjonujący może poprzestać na zmianie zakresu licencji albo jej zawieszeniu;         

(2) gdy przedsiębiorca został pozbawiony prawa wykonywania działalności gospodar-

czej objętej licencją na podstawie prawomocnego wyroku sądu; (3) gdy przedsiębiorca 

nie usunął nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia licencji w terminach 

wyznaczonych przez Prezesa UTK. 

 

(e) W przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadził licencjonowanej działalności przez 

okres sześciu miesięcy lub nie podjął tej działalności w okresie sześciu miesięcy od 

dnia wydania licencji
349

, Prezes UTK może podjąć decyzję o ponownym przedłożeniu 

licencji do zatwierdzenia albo o jej zawieszeniu.  

 

(f) Ponadto, licencjonowany przewoźnik, w razie zmiany mającej wpływ na jego sytuację 

prawną, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorcy, infor-

muje o tym Prezesa UTK. Prezes UTK może wówczas podjąć decyzję o ponownym 

przedłożeniu licencji do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa 

związanego z prowadzoną działalnością. Licencjonowany przewoźnik powinien rów-

nież poinformować Prezesa UTK o zamiarze znacznej zmiany lub rozszerzenia swojej 

działalności. Prezes UTK wzywa go wówczas do ponownego przedłożenia licencji do 

zatwierdzenia. Jeżeli natomiast przewoźnik zamierza zmienić zakres działalności li-

cencjonowanej, powinien złożyć wniosek o zmianę licencji.  

 

 

                                                 
349

 Przy czym przedsiębiorca, ze względu na specyficzny charakter usług, jakie mają być świadczone, może 

wystąpić do Prezesa UTK o przyznanie dłuższego okresu na rozpoczęcie prowadzenia licencjonowanej działal-

ności.   
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4 Wpływ celów interesu ogólnego Unii Europejskiej na charakter prawny umów        

o korzystanie z przydzielonych tras pociągów i umów ramowych w sprawie re-

zerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych. 

 

4.1 W zależności od koncepcji uregulowania umów o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii 

kolejowych w poszczególnych państwach członkowskich, prawodawca może nadać 

im charakter umów administracyjnych. Na dopuszczalność nadania umowie ramowej 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych charakteru administra-

cyjnego wprost wskazuje art. 2 lit. „f” dyrektywy 2001/14/WE (Dz. U. L 75                

z 15.3.2001, str. 29). Rozwiązanie takie może być jednak, jak się wydaje, rozważane 

wyłącznie w odniesieniu do sytuacji powierzenia przez państwo członkowskie kompe-

tencji do alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i wyznaczania opłat 

za jej użytkowanie organom alokującym, o których mowa w rozdziale II pkt 3.2.2.  

 

4.2 Umowa administracyjna jako forma działania administracji publicznej znana jest m.in. 

prawu niemieckiemu
350

, gdzie została uregulowana w przepisach ustawy o postępo-

waniu administracyjnym, i francuskiemu
351

. Umowy administracyjne na gruncie pra-

wa niemieckiego powodują powstanie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego       

w dziedzinie prawa publicznego. Są zawierane głównie w celu określenia sposobu re-

alizacji normy prawa administracyjnego, zobowiązania organu do wydania aktu admi-

nistracyjnego lub określenia treści publicznych praw i obowiązków obywateli. Do 

rozpoznania sporów wynikłych z tych umów właściwe są sądy administracyjne. Pra-

wo niemieckie wyróżnia dwa rodzaje umów administracyjnych: umowy koordynacyj-

noprawne i subordynacyjnoprawne. Umowy koordynacyjnoprawne zawierane są mię-

dzy podmiotami, pomiędzy którymi nie zachodzi stosunek podległości, tj. żaden         

z nich nie może udzielać drugiemu w odniesieniu do przedmiotu postępowania wiążą-

cych wskazówek ani określać jego sytuacji prawnej poprzez wydanie aktu administra-

cyjnego. Umowy subordynacyjnoprawne zawierane są pomiędzy podmiotami, z któ-

rych jeden pozostaje względem drugiego w stosunku podporządkowania i zawierając 

umowę rezygnuje ze swojej nadrzędnej pozycji, wynikającej z uprawnienia do okre-

                                                 
350

 Dalsze rozważania na temat umów administracyjnych w prawie niemieckim referuję za Z. Cieślik: Umowa 

administracyjna w państwie prawa, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2004, s 42 i n. oraz J. Zimmermann: 

Prawo administracyjne…, str. 345-347.  
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 Dalsze rozważania na temat umów administracyjnych w prawie niemieckim referuję za J. Zimmermann: 

Prawo administracyjne…, str. 347.  
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ślenia praw  i obowiązków podporządkowanego mu podmiotu w drodze aktu admini-

stracyjnego. Umowy te mogą zatem, w przeciwieństwie do umów koordynacyjno-

prawnych, zastępować akt administracyjny i stanowią wobec niego alternatywną for-

mę działania administracji publicznej. Umowy administracyjne w prawie niemieckim 

oparte są na porozumieniu pomiędzy organem administracji publicznej a obywatelem, 

niemniej jednak w ich treści występują elementy kierowniczej roli organu administra-

cji publicznej. W prawie francuskim umowa administracyjna jako forma działania 

administracji publicznej wykształciła się w wyniku działalności orzeczniczej sądów 

administracyjnych i dorobku nauki prawa administracyjnego. Stanowi ona kontrakt, 

którego stronami jest państwo lub inne osoby prawne prawa publicznego oraz pod-

mioty prywatne, zawierany w celu zorganizowania lub zapewnienia funkcjonowania 

służby publicznej. Zawierając umowę administracyjną jej strony dobrowolnie poddają 

się rygorom prawa administracyjnego i uzyskują ochronę sądów administracyjnych.  

 

4.3 Polskie prawodawstwo nie wprowadza umowy administracyjnej jako formy działania 

administracji publicznej. Ponadto należy zauważyć, iż w krajowym sektorze transpor-

tu kolejowego funkcje alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz 

wyznaczania opłat za jej użytkowanie nie zostały powierzone organom alokującym       

i wykonują je w pełnym zakresie zarządcy infrastruktury. Nie zmienia to jednak faktu, 

iż publicznoprawna reglamentacja umów o korzystanie z przydzielonych tras pocią-

gów i umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejo-

wych, będąca jednym z instrumentów regulacji administracyjno-prawnej sektora 

transportu kolejowego, wywiera wpływ na ich charakter prawny. Powodowane nią 

znacznie większe niż w przypadku modelowych umów zobowiązaniowych, a szeroko 

opisane w ramach niniejszego opracowania, związanie stron tych kontraktów przepi-

sami o charakterze iuris cogentis, ograniczające ich autonomię woli oraz funkcję 

kształtującą umowy, wyróżnia te kontrakty na tle klasycznych umów cywilnopraw-

nych, nadając im swoisty, niejednolity charakter.  
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Wnioski końcowe 

 

 

 

 

 

1 Specyfika sektora kolei, jako poddanego regulacji administracyjno-prawnej przemysłu 

sieciowego, gdzie rynek infrastruktury kolejowej funkcjonuje w warunkach naturalne-

go monopolu i gdzie na rynku kolejowych usług transportowych świadczone są usługi 

publiczne, determinuje zarówno ekonomiczne, jak i prawne uwarunkowania prowa-

dzenia w nim działalności gospodarczej, w tym również prawną reglamentację umów 

o dostęp do sieci kolejowych. 

 

2 W kategorii umów o dostęp do sieci kolejowych można wyróżnić nazwane umowy        

o korzystanie z przydzielonych tras pociągów, nazwane umowy ramowe w sprawie re-

zerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, a także wykształconą w praktyce 

obrotu gospodarczego jako tzw. typ empiryczny nienazwaną umowę o trakcję. Wy-

mienione powyżej typy umów łączy tożsamy cel gospodarczy sensu largo, którym jest 

uzyskanie przez przewoźnika kolejowego świadczeń umożliwiających wykonywanie 

na rynku niższego szczebla kolejowych usług transportowych. Ww. umowy stanowią 

tym samym instrumenty prawne umożliwiające wykonywanie przez przewoźników 

kolejowych praw dostępu do infrastruktury kolejowej.  

 

3 Umowa o korzystanie z przydzielonych tras pociągów jest wyróżniona na podstawie 

obowiązujących norm prawnych, które wyznaczają, jako jej cechy konstytutywne, 

właściwości podmiotów, które mogą występować w charakterze jej stron (zarządca in-

frastruktury kolejowej i przewoźnik kolejowy) oraz elementy przedmiotowo istotne,    

a mianowicie świadczenie zarządcy infrastruktury, obejmujące przyznanie przewoźni-

kowi kolejowemu prawa użytkowania określonej infrastruktury kolejowej i dalsze, 

wymienione w ustawie o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), 

działania warunkujące z technicznego punktu widzenia możliwość wykonywania 

przez przewoźnika kolejowego tego prawa, oraz wzajemne świadczenie przewoźnika 

kolejowego polegające na zapłacie. Obowiązujące normy prawne o charakterze iuris 

cogentis wyznaczają również szczególny reżim prawny tej umowy, modyfikujący 

ogólny reżim prawny umów, na który składają się w szczególności: ograniczenia swo-

body decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy wynikające z nałożonego na 
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zarządcę infrastruktury przymusu kontraktowania, ograniczenia swobody wyboru kon-

trahenta wynikające ze szczególnego trybu zawierania umowy i ograniczenia kompe-

tencji do swobodnego kształtowania treści umowy, w tym wynagrodzenia umownego  

i terminu jej obowiązywania. 

 

4 Przepisy ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz roz-

porządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków dostępu i korzystania z in-

frastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274) wyróżniają umowę ramową 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych. Wyznaczają one, jako 

jej cechy konstytutywne, właściwości podmiotów, które mogą występować w charak-

terze jej stron (zarządca infrastruktury kolejowej i przewoźnik kolejowy) oraz elemen-

ty przedmiotowo istotne, tj. świadczenie, obejmujące obowiązek zarządcy infrastruk-

tury i przewoźnika kolejowego zawierania umów o korzystanie z przydzielonych tras 

pociągów, mający charakter zobowiązania starannego działania, jak również przed-

miot tego świadczenia, tj. określoną w umowie zdolność przepustową linii kolejo-

wych, przewidzianą do rezerwacji przez zarządcę infrastruktury na rzecz przewoźnika 

w kolejnych rozkładach jazdy pociągów w okresie obowiązywania umowy. Obowią-

zujące normy prawne o charakterze iuris cogentis wyznaczają również szczególny re-

żim prawny umowy ramowej w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kole-

jowych, modyfikujący ogólny reżim prawny umów, na który składają się w szczegól-

ności: ograniczenia swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy wyni-

kające z obowiązku jej zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,   

a także ograniczenia swobody kształtowania treści umowy, obejmujące termin jej 

obowiązywania, jak również zakaz szczegółowego określania przez strony tras pocią-

gów, które mają zostać przyznane przewoźnikowi kolejowemu w okresie obowiązy-

wania umowy.     

 

5 Umowa o trakcję wykształciła się w praktyce obrotu gospodarczego jako tzw. typ em-

piryczny i należy ją kwalifikować jako typ umowy nienazwanej. Do wyróżniających 

umowę o trakcję cech należą: uwarunkowania podmiotowe, polegające na tym, iż          

w charakterze jej stron występują wyłącznie przewoźnicy kolejowi, oraz świadczenia, 

obejmujące obowiązek przewoźnika kolejowego do zapewnienia kontrahentowi loko-

motywy i maszynisty oraz tzw. wsparcia (rezerwy), polegającego na konserwacji i re-

montach lokomotywy oraz utrzymywaniu w gotowości i udostępnianiu w razie po-

trzeby lokomotywy zastępczej i zmiennika maszynisty, oraz wzajemny obowiązek 
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drugiego z przewoźników kolejowych do zapłaty. O oryginalności umowy o trakcję 

decyduje typ relacji pomiędzy elementami jej treści, polegający na tym, że interes wie-

rzyciela zaspokaja kumulatywne zapewnienie przez dłużnika zarówno lokomotywy, 

maszynisty, jak i wsparcia. Charakterystyczna jest również pełniona przez umowę        

o trakcję funkcja społeczna, polegająca na tym, iż lokomotywa, maszynista i wsparcie 

są zapewniane w celu umożliwienia przewoźnikowi kolejowemu świadczenia kolejo-

wych usług transportowych na rynku niższego szczebla.  

 

6 Umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów oraz umowy ramowe w sprawie 

rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych cechuje niski stopień swobody 

kontraktowania oraz znaczne ograniczenie funkcji kształtującej. Strony tych umów są 

związane w stopniu znacznie większym niż w przypadku kodeksowych umów zobo-

wiązaniowych przepisami ustaw o charakterze iuris cogentis i tylko w niewielkim za-

kresie mogą samodzielnie kształtować treść stosunku zobowiązaniowego. Charakter 

tych umów wynika z tego, że stanowią one instrument regulacji administracyjno-

prawnej sektora transportu kolejowego, rozumianej jako stanowienie i władcze stoso-

wanie w odniesieniu do tego sektora norm administracyjno-prawnych, nakierowane na 

osiągnięcie celów interesu ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kole-

jowego, a mianowicie urzeczywistnienie zintegrowanej europejskiej przestrzeni kole-

jowej, ochronę usług publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa transportu kole-

jowego. Poprzez poddanie tych umów publicznoprawnej reglamentacji ustawodawca 

koryguje mechanizmy wolnorynkowe, by urzeczywistnić cele regulacji administracyj-

no-prawnej, jakiej poddany został sektor kolei. 

 

7 Swoboda umów o dostęp do sieci kolejowych jest chroniona poprzez zasadę wolności 

gospodarczej. U podstawy jej ograniczeń muszą zatem leżeć uzasadniające je wartości 

(dobra), które tym samym wyznaczają jej publicznoprawne granice. „Pojęciem – klu-

czem” umożliwiającym ich zrekonstruowanie jest wytworzona w wyniku działalności 

orzeczniczej sądów unijnych kategoria celów interesu ogólnego Unii Europejskiej. Do 

celów przynależą, w dziedzinie transportu kolejowego, tworzenie zintegrowanej euro-

pejskiej przestrzeni kolejowej, ochrona usług publicznych oraz bezpieczeństwo trans-

portu kolejowego.  

 

8 Pojęcie budowy zintegrowanej europejskiej przestrzeni kolejowej, jako celu interesu 

ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, obejmuje dwa imma-
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nentnie związane ze sobą procesy, a to: tworzenia w sektorze kolei wewnętrznego 

rynku oraz jego otwierania na konkurencję. Ich wzajemny związek wyznaczają art. 3 

ust. 1 lit. „b” TfUE oraz art. 3 ust. 3 TUE (dawny art. 2 TUE), przesądzające o tym, iż 

wewnętrzny rynek ma funkcjonować w oparciu o mechanizm efektywnej konkurencji. 

Urzeczywistnienie w sektorze kolei wewnętrznego rynku funkcjonującego w oparciu  

o mechanizm niezakłóconej konkurencji wymagało usunięcia, stojących temu na prze-

szkodzie, barier technicznych, ale także prawnych (u progu procesu liberalizacji rynki 

kolejowe państw członkowskich Unii Europejskiej funkcjonowały w warunkach mo-

nopolu). Wiązało się to z podjęciem przez Unię i państwa członkowskie działań pole-

gających na (po pierwsze) zniesieniu barier formalnoprawnych stojących na przeszko-

dzie wejścia na rynek niższego szczebla nowych uczestników, tj. ustanowionych na 

tym rynku praw monopolowych, oraz (po drugie) na wprowadzeniu rozwiązań praw-

nych umożliwiających zainteresowanym przedsiębiorstwom podjęcie skutecznej rywa-

lizacji z dawnymi (tzw. zasiedziałymi) monopolistami. W tym celu Unia i państwa 

członkowskie, otwierając w sposób stopniowy na konkurencję poszczególne segmenty 

rynku kolejowych usług transportowych, jednocześnie wprowadzały gwarancje niedy-

skryminacyjnego dostępu stron trzecich do sieci. Do takich gwarancji przynależy, 

ograniczająca swobodę kontraktowania, publicznoprawna reglamentacja umów o do-

stęp do sieci kolejowych. Przejawia się ona w:   

(a) ograniczeniach swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy o korzy-

stanie z przydzielonych tras pociągów poprzez nałożony na zarządców infrastruktury 

przymus kontraktowania; 

(b) ograniczeniach swobody decydowania o zawarciu albo niezawarciu umowy ramowej 

w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych poprzez kompetencję 

Prezesa Urzędu Transportu kolejowego do jej zatwierdzania; 

(c) ograniczeniach swobody decydowania o zawarciu albo niezawarcia umowy o trakcję 

w związku z możliwością uznania odmowy świadczenia usługi trakcyjnej za naduży-

cie pozycji dominującej zakazane na mocy art. 102 TfUE (dawny art. 82 TWE); 

(d) ograniczeniach swobody wyboru kontrahenta w umowach o korzystanie z przydzielo-

nych tras pociągów wynikających ze szczególnego trybu zawierania tych umów; 

(e) ograniczeniach swobody kształtowania treści umów o korzystanie z przydzielonych 

tras pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej li-

nii kolejowych poprzez wyłączenie możliwości swobodnego kształtowania wynagro-

dzenia umownego; 
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(f) innych ograniczeniach swobody kształtowania treści umów o korzystanie z przydzie-

lonych tras pociągów oraz umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych, w tym m.in. odnoszących się do terminu obowiązywania 

umowy. 

 

9 Ochrona usług publicznych jako cel interesu ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinie 

transportu kolejowego ma swoje źródło w spoczywającej na Unii oraz państwach 

członkowskich traktatowej powinności zagwarantowania właściwego funkcjonowania 

usług w ogólnym interesie gospodarczym. Podejmowane w tym celu w odniesieniu do 

sektora kolei działania mogą wiązać się z ograniczaniem przez państwa członkowskie 

kompetencji stron do zawierania umów o dostęp do sieci kolejowych, gdyż prawo 

unijne dopuszcza ustanawianie w zamian za świadczenie usług publicznych praw wy-

łącznych, jak również ograniczanie, na trasach pociągów objętych publicznymi za-

mówieniami na usługi, praw dostępu do infrastruktury kolejowej przyznanych przed-

siębiorstwom kolejowym począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. do celów świadczenia 

międzynarodowych usług pasażerskich. Celem unijnych norm prawnych jest nie do-

puszczenie do powstawania stosunków zobowiązaniowych, których wykonywanie za-

grażałoby równowadze ekonomicznej usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wy-

łączenie możliwości świadczenia określonych kolejowych usług transportowych, uza-

sadnione ochroną usług publicznych, ogranicza tym samym zakres kompetencji stron 

do kreowania stosunków zobowiązaniowych, których celem gospodarczym jest 

świadczenie kolejowych usług transportowych objętych zakazem ich wykonywania. 

 

10 Ochrona bezpieczeństwa transportu kolejowego, jako cel interesu ogólnego Unii Eu-

ropejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, wprowadza ograniczenia swobody 

umów o dostęp do sieci kolejowych o charakterze podmiotowym. W charakterze stron 

umów o dostęp do sieci kolejowych mogą występować, obok zarządców infrastruktu-

ry, wyłącznie przewoźnicy kolejowi posiadający licencje na prowadzenie działalności 

przewozowej lub trakcyjnej, potwierdzające spełnianie przez tych przedsiębiorców 

podwyższonych standardów prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiotowa 

kwalifikacja umów o dostęp do sieci kolejowych, z uwagi na cel, jakiemu służy, tj. 

zapewnienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, pozbawia inne, aniżeli posiadają-

cy odpowiednie licencje przewoźnicy kolejowi podmioty, kompetencji do kreowania 

stosunków zobowiązaniowych korzystania z przydzielonych tras pociągów, rezerwacji 

zdolności przepustowej linii kolejowych oraz trakcji. Z uwagi na stwarzanie przez 
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działalność gospodarczą polegającą na eksploatacji pojazdów kolejowych i wykony-

waniu przewozów kolejowych wysokich ryzyk dla życia, zdrowia i mienia pasażerów 

i osób trzecich ustawodawca dopuszcza bowiem do niej wyłącznie tych przedsiębior-

ców, którzy spełniają podwyższone standardy jej prowadzenia. Wyłączona zostaje tym 

samym kompetencja do zawierania umów o dostęp do sieci kolejowych przez inne, 

aniżeli posiadający licencję przewoźnicy kolejowi, podmioty, a jednocześnie kompe-

tencja zarządcy infrastruktury kolejowej, jako drugiej strony umów o korzystanie        

z przydzielonych tras pociągów oraz umów w sprawie rezerwacji zdolności przepu-

stowej linii kolejowych, do swobodnego wyboru kontrahentów ograniczona zostaje do 

kręgu podmiotów, które owe podwyższone standardy prowadzenia działalności go-

spodarczej, potwierdzone posiadaniem licencji, spełniają.  

 

11 Pomiędzy poszczególnymi celami interesu ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinie 

transportu kolejowego zachodzi relacja polegająca na tym, że urzeczywistnienie zinte-

growanej europejskiej przestrzeni kolejowej (rozumiane jako utworzenie wewnętrzne-

go rynku kolei funkcjonującego w oparciu o mechanizm efektywnej konkurencji) nie 

jest wartością o charakterze absolutnym i podlega w acquis communautaire wyważa-

niu z wartościami takimi jak właściwe funkcjonowanie usług publicznych oraz bez-

pieczeństwo transportu kolejowego, chroniącymi odbiorców kolejowych usług trans-

portowych oraz podmioty trzecie.  

 

12 Prawnie chronione dobra (wartości), ucieleśniane w kategorii celów interesu ogólnego 

Unii Europejskiej, uzasadniają również ograniczenia kompetencji stron do zawierania 

i kształtowania treści umów o trakcję. Mając jednak na uwadze, że ograniczenia swo-

body kontraktowania wynikają w tym przypadku z przepisów ogólnego prawa anty-

monopolowego, oraz że nie powodują one znacznego ograniczenia funkcji kształtują-

cej umowy, należy uznać, że umowa o trakcję, w przeciwieństwie do pozostałych wy-

różnionych umów o dostęp do sieci kolejowych, nie stanowi instrumentu regulacji 

administracyjno-prawnej sektora transportu kolejowego. 

 

13 Publicznoprawna reglamentacja umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów  

i umów ramowych w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych, bę-

dąca jednym z instrumentów regulacji administracyjno-prawnej sektora transportu ko-

lejowego, wywiera wpływ na ich charakter prawny. Powodowane nią znacznie więk-

sze niż w przypadku modelowych umów zobowiązaniowych związanie stron tych 
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kontraktów przepisami o charakterze iuris cogentis, ograniczające ich autonomię woli 

oraz funkcję kształtującą umowy, wyróżnia te kontrakty na tle klasycznych umów cy-

wilnoprawnych, nadając im swoisty, niejednolity charakter.  
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pieczeństwa (Dz. U. L 164, str. 44, 30.4.2004). 
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(Dz. U. L 164, str. 1, 30.4.2004).  
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pów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. L157, str. 8, 9.6.2006). 
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stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicz-

nymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw 

(Dz. U. L 318, str. 17, 17.11.2006). 

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dn. 12 grudnia 2006 r. do-

tycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. L 376, str. 36, 27.12.2006). 

18. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 z dn. 23 paździer-

nika 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 

pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 

1107/70 (Dz. U. L 315, str. 1, 3.12.2007).  
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zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz 

dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejo-

wej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (Dz. U. L 315, str. 44, 

3.12.2007).  

20. Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. 

w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi    

w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. U. L 315, str. 51, 3.12.2007).  
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21. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 paździer-

nika 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. L 315, 

str. 14, 23.10.2007).  

22. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dn. 17 czerwca 2008 r.         
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5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania re-

gionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 95, poz. 593). 

6. Rozporządzenie ministra transportu z dn. 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania 

certyfikatu bezpieczeństwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 230, poz. 1682). 

7. Rozporządzenie ministra transportu z dn. 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz try-

bu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów 

bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 389). 

8. Rozporządzenie ministra transportu z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządza-

nia bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 407).  

9. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania 

i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej 

polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadcze-

niu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji (Dz. U. z 2009 r. Nr 94, poz. 775). 

10. Ustawa z dn. 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-

siębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 

z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie ministra transportu z dn. 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania 

kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 388). 

12. Ustawa z dn. 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61).   

13. Ustawa z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji           

(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). 
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14. Ustawa z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

65, poz. 437). 

15. Ustawa z dn. 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 199). 
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(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270).  
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18. Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
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