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Materiał porównawczy 

do ustawy 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 

 

(druk nr 594) 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1594) 

Art. 33. 

1. Zarządca określa wysokość opłat za korzystanie przez przewoźników kolejowych z 

infrastruktury kolejowej. 

2. Opłata podstawowa za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalana jest przy 

uwzględnieniu kosztów, jakie bezpośrednio poniesie zarządca jako rezultat wykonywania 

przez przewoźnika kolejowego przewozów pociągami. 

3. Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej stanowi sumę opłaty podstawowej i opłat 

dodatkowych. 

3a. W ramach opłaty podstawowej zarządca pobiera określoną odrębnie opłatę za: 

1) minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmujący usługi, o których mowa w 

części I ust. 1 załącznika do ustawy; 

2) dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów obejmujący usługi, o których 

mowa w części I ust. 2 załącznika do ustawy. 

4. 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. 

4a. Zarządca może stosować minimalną stawkę jednostkową opłaty podstawowej. Minimalną 

stawkę stosuje się na jednakowych zasadach wobec wszystkich przewoźników 

kolejowych osób za korzystanie z infrastruktury kolejowej związane z działalnością 

wykonywaną zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych. 

4b. (uchylony). 

4c. Opłata podstawowa za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów obliczana jest 

jako iloczyn zamówionych usług i odpowiadających im stawek jednostkowych 

ustalonych odrębnie dla rodzajów usług określonych w części I ust. 2 załącznika do 

ustawy. 

5. Stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury 

kolejowej jest określana dla przejazdu jednego pociągu na odległość jednego kilometra. 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[5a. Zarządca, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza wysokość 

planowanych kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym o 

przewidywaną dotację na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej pochodzącą z 

budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz o przewidywane środki 

pochodzące z Funduszu Kolejowego.] 

5b. (uchylony). 

5c. Wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla kolejowych przewozów osób 

wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w okresie 

obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, o którym mowa w art. 30 ust. 5, nie może 

przekraczać planowanego poziomu wskaźnika inflacji przyjętego w projekcie ustawy 

budżetowej na dany rok. 

6. Zarządca jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, odrębnie dla przewozu osób i przewozu rzeczy, wysokości i rodzaje stawek 

opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych. 

7. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, poza opłatami za 

korzystanie z prądu trakcyjnego, wraz z kalkulacją ich wysokości przekazuje się 

Prezesowi UTK. 

8. Prezes UTK w terminie 30 dni od dnia otrzymania stawek, o których mowa w ust. 7, 

zatwierdza je albo odmawia ich zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

zasadami, o których mowa w ust. 2-6, art. 34 oraz przepisami wydanymi na podstawie 

art. 35. 

<8a. W przypadku odmowy zatwierdzenia stawek, o których mowa w ust. 7, w całości 

albo w części: 

1) obowiązują odpowiednio stawki zatwierdzone w ostatniej decyzji Prezesa UTK 

dotyczącej danego zarządcy; 

2) zarządca, po wprowadzeniu zmian wynikających ze stwierdzonych 

niezgodności, ponownie przekazuje stawki Prezesowi UTK do zatwierdzenia; 

przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a: 

1) pkt 1 nie stosuje się przepisów ust. 9 i 9a; 

2) pkt 2 nie stosuje się terminu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 9, a także 

przepisu ust. 9a. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ogłasza się w terminie 

7 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji przez Prezesa UTK. Stawki 

zatwierdzone zgodnie z ust. 8a pkt 2 obowiązują nie wcześniej niż 30 dni od dnia 

ich ogłoszenia.> 

9. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ogłasza się, w sposób zwyczajowo przyjęty, nie 

później niż dwa miesiące po terminie określonym w art. 32 ust. 2. 

9a. Zarządca może wprowadzać zmiany stawek jednostkowych opłaty podstawowej: 

1) w każdym czasie - jeżeli zmiana dotyczy obniżenia opłat; 

2) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia - jeżeli zmiana 

dotyczy podwyższenia opłat. 

10. (uchylony). 

11. Opłaty dodatkowe są pobierane za świadczone przez zarządcę usługi inne niż wymienione 

w części I załącznika do ustawy, które zarządca będzie świadczył wtedy, gdy zostały 
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wymienione w regulaminie, a ich wykonania zażąda przewoźnik kolejowy w zgłoszonym 

wniosku. 

12. Z opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej na liniach kolejowych o 

znaczeniu wyłącznie obronnym zwolnione są wojskowe jednostki budżetowe. 

 

Art. 38. 

1. Z budżetu państwa są finansowane: 

1) inwestycje wynikające z umów i porozumień międzynarodowych; 

2) inwestycje, remonty, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu 

wyłącznie obronnym; 

3) koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe o 

znaczeniu państwowym. 

1a. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należą w szczególności: 

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2; 

2) wypłaty ceny nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 9t, oraz pozostałe 

koszty związane z jej nabyciem; 

3) wypłaty należności oraz jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 5a ust. 

2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

4) koszty wskazania lokalu zamiennego wynikające z realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 9w ust. 4. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również finansowane ze środków zarządcy i 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł. 

[3. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, pokrywane są 

przez zarządcę, z tym że mogą być one pokrywane przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz z innych źródeł.] 

<3. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, 

pokrywane są przez zarządcę, z tym że mogą być one pokrywane z budżetu 

państwa, przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł.> 

4. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w 

danym roku określa ustawa budżetowa. 

5. Inwestycje obejmujące pozostałe linie kolejowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

finansowane są przez zarządcę; mogą być one dofinansowywane z budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł. 

6. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki w 

zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania 

przewozów pasażerskich oraz wydatki na budowę informatycznego systemu rozliczeń 

sprzedaży biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych przewoźników, 

w tym biletu wspólnego. 

6a. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki na 

budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z 

obsługą podróżnych. 

7. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane inwestycje 

kolejowe, wynikające z programów rozwoju infrastruktury transportowej, oraz zakup 
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pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu rzeczy na podstawie jednej umowy o 

przewóz przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu (transport 

intermodalny). 

8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób i warunki 

finansowania, współfinansowania inwestycji, o których mowa w ust. 6 i 7, kierując się 

zasadami uczciwej konkurencji, zrównoważonego rozwoju transportu i efektywności 

ekonomicznej. 

9. Zarządca może zaciągnąć kredyty, pożyczki lub może emitować obligacje w kraju i za 

granicą, z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań 

inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego, o którym mowa w art. 

38c. 

10. Na zobowiązania PLK S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych 

oraz zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane przez Skarb 

Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198), z wyjątkiem art. 2a ust. 2 tej 

ustawy. 

11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 10, są zwolnione z opłat prowizyjnych. 

 

[Art. 38a. 

1. Minister właściwy do spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa lub 

Funduszu Kolejowego koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej w celu 

zmniejszania kosztów i wysokości opłat za korzystanie z niej, jeżeli infrastruktura ta jest 

udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a zarządcą na okres nie krótszy niż 

3 lata. 

3. Umowa określa w szczególności obowiązki zarządcy i wielkość dofinansowania, w tym na 

cele, o których mowa w art. 33 ust. 5c.] 

<Art. 38a. 

1. Minister właściwy do spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa lub z 

Funduszu Kolejowego: 

1) koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej, jeżeli infrastruktura ta 

jest udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie; 

2) działalność zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z 

infrastruktury kolejowej. 

2. Zadania i działalność, o których mowa w ust. 1, realizowane są na podstawie umowy 

zawartej, na okres nie krótszy niż 5 lat, pomiędzy ministrem właściwym do spraw 

transportu a zarządcą. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności: 

1) wskazanie zadań i działalności, o których mowa w ust. 1; 

2) obowiązki zarządcy; 
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3) wielkość dofinansowania, w tym na zmniejszenie kosztów i wysokości opłat za 

korzystanie z infrastruktury; umowa może określać wielkość dofinansowania na 

cele, o których mowa w art. 33 ust. 5c; 

4) zasady rozliczenia dofinansowania; 

5) zachęty do zmniejszenia kosztów zapewnienia infrastruktury i zmniejszenia 

poziomu opłat za dostęp. W umowie powinny zostać określone kary za 

nieutrzymanie poziomu kosztów założonych w umowie oraz mechanizmy 

motywujące polegające na uwzględnieniu w kosztach zarządcy infrastruktury 

nagród i premii dla załogi za właściwą realizację celów jakościowych 

wskazanych w umowie.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI 

I PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE 

PAŃSTWOWE”
 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) 

 

Art. 15. 

1. PKP SA utworzy spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania 

liniami kolejowymi, działającą pod firmą "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna", zwaną dalej "PLK SA". 

2. PLK SA, z dniem wpisu do rejestru handlowego, wstępuje w prawa i obowiązki PKP SA 

w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 

14 ust. 2 pkt 2. 

2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają prawa do dywidendy. 

3. Zarządzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje również zadania, o których mowa w 

art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, wykonywane 

przez Straż Ochrony Kolei, wchodzącą w strukturę organizacyjną PLK SA. 

4. PLK SA staje się zarządem kolei, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2 

pkt 2. 

4a. PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w 

przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z wyłączeniem 

budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi 

pod nie gruntami. 

4b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach 

wchodzących w skład linii kolejowych. 

5. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza statut PLK SA oraz jego zmiany.  

6. Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród osób 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Liczbę członków Rady 

Nadzorczej PLK SA określa statut. 
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6a. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA oraz pracownicy tej spółki, zajmujący 

stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych właściwych w zakresie 

przydzielania tras pociągów lub pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury 

kolejowej, a także ich zastępcy, nie mogą pełnić funkcji w organach, pozostawać w 

stosunku pracy ani świadczyć pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP SA, 

spółkach od niej zależnych, a także u przewoźników kolejowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

6b. Zakaz, o którym mowa w ust. 6a, obowiązuje również w okresie 24 miesięcy od 

zakończenia pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA lub 

ustania zatrudnienia pracowników tej spółki na stanowiskach objętych zakazem. 

6c. Członkowie Zarządu PLK SA są powoływani przez Radę Nadzorczą PLK SA po 

przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 

kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu 

PLK SA. Do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka 

Zarządu PLK SA stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, 

z późn. zm.). 

[7. Wydatki budżetu państwa przekazane w danym roku na finansowanie linii kolejowych o 

państwowym znaczeniu zwiększają kapitał zakładowy PLK SA; związane z tym akcje w 

podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez 

ministra właściwego do spraw transportu.] 

8. Akcje PLK S.A. będące własnością PKP S.A. i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z 

zastrzeżeniem ust. 8a. 

8a. Akcje PLK S.A. będące własnością PKP S.A. mogą być zbywane wyłącznie na rzecz 

Skarbu Państwa. 

9. W przypadku prywatyzacji lub likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością 

PKP SA przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw 

transportu. W przypadku prywatyzacji PKP SA następuje obniżenie kapitału akcyjnego 

PKP SA poprzez umorzenie liczby akcji o wartości odpowiadającej wartości nominalnej 

akcji PLK SA przejętych przez Skarb Państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, 

poz. 61, z późn. zm.) 

[Art. 3c. 

1. W 2010 r. łączna wielkość wydatków z bieżących wpływów, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1, na zadania określone w art. 3 ust. 3a i art. 3b ust. 1 wyniesie 500 mln zł. 

2. W latach 2011-2014 wielkość wydatków z bieżących wpływów, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 1, na zadanie określone w art. 3 ust. 3a będzie wynosiła corocznie co najmniej 

500 mln zł, z wyjątkiem roku 2012, w którym będzie wynosiła co najmniej 350 mln zł.] 


