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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym 

(druk nr 594) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 

Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, zmierza przede wszystkim do 

wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2013 r. w 

sprawie C-512/10.  

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził w nim, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom ujętym w art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3  dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej 

infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz 

przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 75 z 15.3.2001, str. 29) zmienionej 

dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

Podniesione w wyroku zarzuty to brak systemu zachęt do zmniejszenia kosztów 

zapewnienia infrastruktury kolejowej i wielkości opłat za dostęp do infrastruktury oraz 

pobieranie opłaty za dostęp do infrastruktury w oparciu o koszty inne niż bezpośrednio 

ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. 

W art. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w pkt 2 i 3 noweli zmieniono zasady finansowania 

działalności zarządcy infrastruktury kolejowej w ten sposób, aby zapewnić wdrożenie wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości.  

W szczególności zaproponowano uchylenie w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o 
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Funduszu Kolejowym art. 3c – przepisu przewidującego w latach 2011 - 2014 przekazywanie 

środków Funduszu Kolejowego w wysokości 500 mln zł rocznie na sfinansowanie nabycia od 

Polskich Kolei Państwowych SA, przez Skarb Państwa, akcji PKP Polskich Linii Kolejowych 

SA. 

Ponadto w noweli wprowadzono rozwiązania zmierzające do usunięcia luki w prawie, 

polegającej na braku regulacji na wypadek, gdy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

odmówi zatwierdzenia zaproponowanych przez zarządcę wysokości stawek dostępu do 

infrastruktury kolejowej oraz wyeliminowania z ustawy przepisów, które narażają zarządcę 

infrastruktury kolejowej na nieuzasadnione straty. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca b.r. pochodziła z 

przedłożenia Komisji Infrastruktury. 

Prace nad projektem prowadziła Komisja Infrastruktury, która powołała do jego 

rozpatrzenia podkomisję. 

W opinii z dnia 20 marca 2014 r. Minister Spraw Zagranicznych stwierdził, że 

projektowana ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Dyrektywa 2001/14/WE, na 

którą powołał się Trybunał Sprawiedliwości UE w swoim wyroku, została uchylona 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Analizowana nowela nie zapewnia 

prawidłowej transpozycji aktualnie obowiązującej dyrektywy.  

Spośród dwóch zgłoszonych w II czytaniu poprawek, przyjęto poprawkę pierwszą, 

doprecyzowującą treść umowy zawieranej przez ministra właściwego do spraw transportu i 

zarządcę infrastruktury w przedmiocie dofinansowania działalności tego ostatniego. 

Poprawka ta ma usuwać sformułowany przez Ministra Spraw Zagranicznych zarzut 

niezgodności z prawem unijnym. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 293 posłów, przy 2 głosach przeciw i 141 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi. 

 

1) W art. 33 ust. 8a (art. 1 pkt 1 lit. b noweli) uregulowano sytuację, w której Prezes UTK 

odmówił zatwierdzenia stawek opłaty podstawowej lub opłat dodatkowych. W 
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przypadku opisanym w ust. 8a, ma znaleźć zastosowanie ust. 8b, modyfikujący zasady 

ogłaszania takich stawek oraz zakazujący ich zmiany. Przepis ust. 8b wymaga 

modyfikacji. Po pierwsze, zgodnie z § 55 Zasad techniki prawodawczej, ustęp (paragraf) 

jest konstrukcją jednozdaniową, a sam punkt, będący jedynie częścią zdania złożonego, 

nie może się składać z kilku takich wypowiedzeń. Po drugie, analizowany przepis może 

w przedłożonym brzmieniu powodować wątpliwości interpretacyjne. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 8b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pkt 2 nie stosuje się przepisów ust. 9 i 9a, przy czym stawki jednostkowe opłaty 

podstawowej ogłasza się, w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie 7 dni od 

dnia wydania ostatecznej decyzji przez Prezesa UTK, a stawki zatwierdzone 

obowiązują nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.”; 

 

2) W art. 38a w ust. 3 ustawy (art. 1 w pkt 3 noweli) doprecyzowano katalog elementów 

umowy zawieranej przez ministra właściwego do spraw transportu i zarządcę 

infrastruktury w przedmiocie dofinansowania działalności tego ostatniego. Do art. 38a 

ust. 3 pkt 5, na jednym z ostatnich etapów prac nad projektem w Sejmie, dodano zdanie 

drugie. Taki zabieg legislacyjny wydaje się wadliwy zarówno legislacyjnie, jak i 

merytorycznie. Po pierwsze, jak już wyżej wspomniano, w świetle § 55 Zasad techniki 

prawodawczej, już ustęp (paragraf) jest konstrukcją jednozdaniową, więc tym bardziej 

punkt, będący częścią zdania złożonego, nie może się składać z kilku takich 

wypowiedzeń. Po drugie, użycie w dodawanym zdaniu czasownika modalnego 

„powinien” pozostawia otwartą odpowiedź na pytanie, czy treść w nim zawartą należy 

traktować jako essentialia negotii, czy jedynie jako fakultatywne składniki umowy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3, w art. 38a w ust. 3: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zachęty do zmniejszenia kosztów zapewnienia infrastruktury i zmniejszenia 

poziomu opłat za dostęp;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 
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„6) mechanizmy motywujące polegające na uwzględnieniu w kosztach zarządcy 

infrastruktury nagród i premii dla załogi za właściwą realizację celów 

jakościowych wskazanych w umowie; 

7) kary za nieutrzymanie poziomu kosztów założonych w umowie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 

 


