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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 18 sierpnia 2020 r.

         Znak sprawy: DTK-1.054.12.2020

Pan 
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na pismo nr BPS/043-12-394/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., przekazujące oświadczenie 
złożone przez senatora Ryszarda Świlskiego, w sprawie zniesienia opłaty rezerwacyjnej, w przypadkach 
zmniejszenia zestawienia pociągów, po uzyskaniu wyjaśnień od Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(dalej: PKP PLK S.A., Spółka) przekazujemy poniższe informacje. 

PKP PLK S.A. otrzymała dotychczas kilka wniosków od przewoźników kolejowych, w sprawie odstąpienia 
od naliczania opłaty, o której mowa w § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755 z późn. 
zm.), dalej: Rozporządzenie. Wnioski te zostały rozpatrzone negatywnie, z uwagi na postanowienia 
§ 23 ust. 5 Rozporządzenia, które nie daje podstaw do odstąpienia od pobierania opłaty rezerwacyjnej. 
Rozporządzenie wskazuje, że „w przypadku niewykorzystania części przydzielonej zdolności przepustowej, 
będącej następstwem zmniejszenia przez przewoźnika planowanej masy pociągu, zgodnie z § 5 ust.4, 
opłata rezerwacyjna wynosi 50 % zmniejszenia opłaty podstawowej, będącej następstwem zmniejszenia 
masy pociągu”.

Rezygnacja w pobierania opłaty rezerwacyjnej, w zakresie konieczności zapewnienia niedyskryminacyjnego 
traktowania wszystkich przewoźników oznaczałaby dla PKP PLK S.A. dodatkowe zmniejszenie przychodów 
w sytuacji, w której podobnie jak cały rynek przewozów kolejowych, również ona odczuwa negatywne 
konsekwencje epidemii. Ponadto Spółka mając na uwadze fakt, że epidemia COVID – 19 spowodowała 
zmiany w organizacji przewozów kolejowych, które wiązały się m.in. z odwoływaniem pociągów, a tym 
samym z ponoszeniem opłat rezerwacyjnych, podjęła działania mające na celu złagodzenie problemów 
finansowych przewoźników, w tym najważniejszym, jakim było zawieszenie pobierania opłat rezerwacyjnej 
oraz nienaliczanie od 14.03.2020 r. opłaty z tytułu uruchomienia przez przewoźnika pociągu z innym 
rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu. W chwili obecnej pobieranie opłaty 
rezerwacyjnej nadal jest zawieszone.

Jednocześnie informuję, że zarówno Ministerstwo Infrastruktury jak i PKP PLK S.A., mając na uwadze 
istniejące utrudnienia, dokładają wszelkich starań aby zminimalizować skutki epidemii COVID-19 dla 
systemu kolei w Polsce. 

Ponadto pragniemy nadmienić, ze z inicjatywy Ministra Infrastruktury w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. nr 374 z późn. zm.), dalej: 
ustawa COVID, wprowadzono rozwiązania, na mocy których minister właściwy do spraw transportu 
przekazuje operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 
pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875), środki 
finansowe za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz kolejne 
3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, na 



poziomie kwoty dotacji przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego rozliczonej za te same miesięczne okresy w roku poprzednim, 
pomniejszonej o przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej na finansowanie utraconych 
przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące. 

Środki finansowe operatorzy będą mogli uzyskać na warunkach określonych w ustawie COVID.

Łączę wyrazy szacunku,

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.
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