
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję w celu obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury, 

polegającego na zniesieniu opłaty rezerwacyjnej w przypadkach zmniejszenia zestawienia pociągów. 

Opłata rezerwacyjna jest naliczana na podstawie § 9 ust. 1 umowy między PKP PLK SA a PolRegio 

Sp. z o.o. Zasady naliczania zawarto w regulaminie sieci PKP PLK SA, podrozdział 6.4.1 ust. 5. Podstawa 

prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r., Dz.U. 2017, poz. 

755, § 23 ust. 5. 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną od dnia 19 marca 2020 r. kursowanie niektórych pociągów 

na całej trasie lub jej części zostało okresowo zawieszone. Zmniejszono również zestawienia składów wybra-

nych pociągów, dostosowując je do zmniejszonej frekwencji (przy zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc 

siedzących). Zgodnie z pismem nr IUS7-82040-3/20 z dnia 20 marca 2020 r. spółka PKP Polskie Linie Kole-

jowe SA w czasie panującej epidemii nie nalicza opłaty rezerwacyjnej w przypadku odwołanej w całości lub 

części trasy. Ponadto nie nalicza kar z tytułu uruchomienia przez przewoźnika pociągu z innym rodzajem 

pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu. Zwolnienie z opłat rezerwacyjnych nie obejmuje 

jednak pociągów, w przypadku których z powodu epidemii zmniejszono planowaną masę poprzez zmniej-

szenie zestawienia pociągu. PKP PLK SA nalicza wówczas opłatę rezerwacyjną w wysokości 50% zmniej-

szenia opłaty podstawowej. 

Podam przykład dotyczący pociągu nr 50706 relacji Chojnice – Tczew. Rozkład roczny, masa pociągu 

160 ton, opłata podstawowa wynosi 398,38 zł. Zestawienie pociągu zmniejszono do 103 ton. Opłata podsta-

wowa – 328,13 zł; opłata rezerwacyjna w wysokości 35,60 zł (50% różnicy pomiędzy opłatą podstawową). 

W przypadku pociągu nr 50706 opłaty rezerwacyjne w miesiącu kwietniu wyniosły łącznie 1 tysiąc 68 zł. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję w celu zniesienia opłaty rezerwacyjnej również 

w przypadkach zmniejszenia masy pociągu oraz skorygowanie opłat już naliczonych. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 


