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Na podstawie art. 10 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84,

poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

1126

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad udost´pniania linii kolejowych oraz wspó∏dzia∏ania zarzàdów kolei mi´dzy
sobà i z przewoênikami kolejowymi.
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§ 1. 1. W celu uzyskania dost´pu do linii kolejowych
w drodze umowy przewoênik kolejowy, zwany dalej
„przewoênikiem”, powinien zwróciç si´ do w∏aÊciwe-
go zarzàdu kolei z wnioskiem o przyznanie tras.

2. Przez „przyznanie tras” nale˝y rozumieç przy-
dzielenie w rozk∏adzie jazdy pociàgów zdolnoÊci prze-
lotowej linii kolejowych, niezb´dnej do przejazdu po-
ciàgu w okreÊlonym czasie, pomi´dzy dwoma stacja-
mi.

3. Przewoênik sk∏ada wniosek, o którym mowa
w ust. 1, zgodnie z opracowanym i og∏oszonym przez
w∏aÊciwy zarzàd kolei regulaminem przyznawania i ko-
rzystania z tras na udost´pnianych liniach kolejowych,
zwanym dalej „regulaminem”, dotyczàcym linii kolejo-
wych zarzàdzanych przez ten zarzàd kolei.

4. Korzystanie przez przewoênika z przyznanych
tras odbywa si´ na podstawie umowy o korzystanie
z tras przyznanych przez zarzàd kolei, zwanej dalej
„umowà”, zawartej przez przewoênika z w∏aÊciwym za-
rzàdem kolei.

§ 2. Przyznanie przewoênikowi tras w rozk∏adzie jaz-
dy oraz przejazd pociàgów na udost´pnionych liniach
kolejowych odbywa si´ zgodnie z ustaleniami wynika-
jàcymi z koordynacji rozk∏adów jazdy oraz przy
uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci eksploatacyjnych infra-
struktury kolejowej.

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, powi-
nien byç z∏o˝ony przez przewoênika najpóêniej na 6
miesi´cy przed dniem wejÊcia w ˝ycie nowego rozk∏a-
du jazdy.

2. Przewoênik obowiàzany jest podaç we wniosku:

1) oznaczenie zarzàdu kolei, do którego wniosek jest
skierowany,

2) firm´, siedzib´ (adres) wnioskodawcy,

3) trasy, o których udost´pnienie wyst´puje wniosko-
dawca,

4) okres, na jaki trasy majà byç udost´pnione,

5) rodzaj przewozów, które wnioskodawca zamierza
wykonywaç, a w przypadku przewozów towaro-
wych — tak˝e okreÊlenie rodzaju ∏adunków, w tym
zw∏aszcza ∏adunków niebezpiecznych, ponadgaba-
rytowych, z przekroczonà skrajnià i wyjàtkowo
ci´˝kich oraz jednostek ∏adunkowych transportu
intermodalnego,

6) inne informacje okreÊlone w regulaminie, zwiàzane
ze specyfikà danej trasy kolejowej oraz rodzajem
przewozów wykonywanych przez przewoênika.

3. Zarzàd kolei potwierdza z∏o˝enie wniosku, wpi-
sujàc na jego oryginale oraz kopii dat´ i godzin´ jego
przyj´cia. Potwierdzonà kopi´ wniosku zatrzymuje
wnioskodawca.

4. W razie koniecznoÊci dokonania we wniosku
zmian lub uzupe∏nieƒ zarzàd kolei powiadamia o tym
przewoênika w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
i wyznacza termin dokonania tych zmian lub uzupe∏-
nieƒ.

5. Wnioski rozpatrywane sà przez zarzàd kolei we-
d∏ug kolejnoÊci ich z∏o˝enia.

6. Zarzàd kolei powiadamia przewoênika o mo˝li-
woÊci uwzgl´dnienia wniosku w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
w terminie 30 dni od daty z∏o˝enia wniosku.

7. Zarzàd kolei powiadamia przewoênika o uj´ciu
przyznanych tras w rozk∏adzie jazdy najpóêniej na 3
miesiàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie tego rozk∏adu
jazdy.

§ 4. 1. Zarzàd kolei jest obowiàzany opracowaç re-
gulamin w sposób zapobiegajàcy przypadkom dyskry-
minacji przy rozpatrywaniu wniosków oraz s∏u˝àcy
konkurencji w Êwiadczeniu us∏ug przewozowych.

2. W regulaminie w∏aÊciwy zarzàd kolei okreÊla
w szczególnoÊci:

1) infrastruktur´ przeznaczonà do udost´pnienia prze-
woênikom,

2) terminy i harmonogram sk∏adania oraz rozpatrywa-
nia wniosków,

3) wymagania i warunki dotyczàce taboru, personelu
i organizacji przewozów przewoêników sk∏adajà-
cych wnioski,

4) us∏ugi gwarantowane przez zarzàd kolei w ramach
udost´pniania linii kolejowych,

5) warunki i sposoby przyznawania tras, dotyczàce
w szczególnoÊci:
a) priorytetów przy przyznawaniu tras, wynikajà-

cych:
— z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o transporcie kolejowym, zwanej dalej „usta-
wà”,

— z porozumieƒ d∏ugookresowych,
— ze sposobu wykorzystania tras w aktualnym

rozk∏adzie jazdy,
b) korzystania ze specjalistycznych urzàdzeƒ infra-

struktury,
c) trybu post´powania w przypadku braku zdolno-

Êci przelotowej linii kolejowej, koniecznej do
uwzgl´dnienia wszystkich potrzeb zg∏oszonych
we wniosku,

6) warunki i sposoby korzystania przez przewoêników
z tras, dotyczàce:
a) udost´pniania przewoênikowi opisu warunków

i parametrów technicznych poszczególnych linii
kolejowych,

b) udost´pniania przewoênikowi wprowadzonych
przez zarzàd kolei instrukcji i innych regulami-
nów,

c) udost´pniania przewoênikowi przez zarzàd kolei
budynków, budowli i urzàdzeƒ,

d) informowania przewoêników o zmianach doty-
czàcych parametrów technicznych i eksploata-
cyjnych linii, na których przyznano trasy, w tym
o ograniczeniach z tytu∏u robót kolejowych,
wprowadzanych ograniczeniach pr´dkoÊci,
dzia∏ania urzàdzeƒ sterowania ruchem kolejo-
wym i ∏àcznoÊci,
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e) post´powania pracowników przewoênika i za-
rzàdu kolei w czasie wykonywania pracy zwiàza-
nej z realizacjà zawartej umowy,

f) informacji, jakie przewoênik jest obowiàzany
przekazywaç zarzàdowi kolei przed, w czasie i po
zakoƒczeniu przewozu,

g) trybu i warunków dokonywania — na wniosek
przewoênika — zmian w obowiàzujàcym rozk∏a-
dzie jazdy,

7) specjalne warunki i tryb post´powania zarzàdu ko-
lei w przypadku podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do
zwi´kszenia zdolnoÊci przelotowej linii kolejowych,

8) ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejo-
wej,

9) wzór umowy,

10) inne wymagania specyficzne dla tras udost´pnia-
nych przez zarzàd kolei.

3. Regulamin powinien byç og∏oszony przez zarzàd
kolei i powszechnie udost´pniony dla przewoêników
najpóêniej na 9 miesi´cy przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozk∏adu jazdy, którego dotyczà sk∏adane wnioski.

§ 5. 1. Umowa powinna byç zawarta na piÊmie i za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie przedmiotu umowy, w tym tras pocià-
gów przyznanych przewoênikowi,

2) okreÊlenie stron umowy,

3) szczegó∏owe prawa i obowiàzki stron umowy,

4) okreÊlenie osób i jednostek organizacyjnych wy-
znaczonych do wspó∏pracy pomi´dzy stronami,
wraz z okreÊleniem ich uprawnieƒ,

5) zakres odpowiedzialnoÊci stron umowy,

6) wielkoÊç, terminy i sposób uiszczania op∏at,

7) okreÊlenie dokumentów niezb´dnych dla w∏aÊciwej
realizacji umowy,

8) zasady i tryb post´powania w przypadku wystàpie-
nia przeszkód w prowadzeniu ruchu na liniach ko-
lejowych i w sytuacjach awaryjnych,

9) sposoby rozstrzygania sporów i wypowiedzenia
umowy.

2. Do umowy za∏àcza si´ wykresy ruchu na liniach
kolejowych, na których zosta∏y przewoênikowi przy-
znane trasy.

3. Umow´ zawiera si´ na okres równy terminowi
obowiàzywania rozk∏adu jazdy, z zastrze˝eniem ust. 4
i § 6, najpóêniej na 30 dni przed dniem jego wejÊcia
w ˝ycie.

4. Dla realizacji doraênych potrzeb przewozowych
dopuszcza si´ zawarcie umowy na okres krótszy ni˝
czas obowiàzywania jednego rozk∏adu jazdy.

§ 6. W∏aÊciwy zarzàd kolei i przewoênik mogà za-
wrzeç porozumienie d∏ugookresowe, o którym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 5, w sprawie udost´pnienia linii kolejo-
wych dla wybranych tras, na okres nie d∏u˝szy ni˝ czas
obowiàzywania pi´ciu kolejnych rozk∏adów jazdy.

§ 7. 1. Zarzàd kolei zapewnia przewoênikowi
w szczególnoÊci:

1) przejazd pociàgu po przyznanej trasie,

2) korzystanie ze stacji kolejowych po∏o˝onych na
przyznanej trasie,

3) sterowanie ruchem pociàgów i ∏àcznoÊç, odpraw´
i kontrol´ biegu pociàgu oraz informacj´ o ruchu
pociàgów,

4) przekazywanie informacji wymaganych do wdro˝e-
nia lub prowadzenia przewozów, dla których zosta-
∏a przyznana zdolnoÊç przelotowa,

5) udzielanie pomocy w razie wypadku.

2. Na wniosek przewoênika zarzàd kolei zapewnia
dost´p do:

1) urzàdzeƒ zasilania w pràd trakcyjny,

2) urzàdzeƒ zaopatrzenia w paliwo,

3) stacji pasa˝erskich wraz z budynkami i innymi urzà-
dzeniami,

4) terminali towarowych i ich urzàdzeƒ,

5) stacji rozrzàdowych i ich urzàdzeƒ,

6) torów stacyjnych przewidzianych do formowania
lub zmian zestawienia sk∏adu pociàgów,

7) torów postojowych wraz z budynkami i urzàdzenia-
mi do obs∏ugi sk∏adów,

8) innych urzàdzeƒ technicznych.

3. Na wniosek przewoênika zarzàd kolei zapewnia
wykonanie nast´pujàcych us∏ug, o ile mo˝liwoÊç takà
przewiduje regulamin:

1) zasilanie pràdem trakcyjnym,

2) podgrzewanie sk∏adów pociàgów pasa˝erskich,

3) dostaw´ paliwa, prace manewrowe i wszystkie in-
ne us∏ugi zwiàzane z dost´pem do obs∏ugi urzà-
dzeƒ zaanga˝owanych do uruchomienia i przejaz-
du pociàgu,

4) sprawowanie kontroli nad transportem ∏adunków
niebezpiecznych — na podstawie odr´bnej umo-
wy,

5) udzielanie pomocy w prowadzeniu pociàgów nad-
zwyczajnych — na podstawie odr´bnej umowy.

4. Na wniosek przewoênika zarzàd kolei mo˝e udo-
st´pniç:

1) sieç telekomunikacyjnà,

2) uzupe∏niajàce informacje przewozowe,

3) kontrol´ technicznà taboru.

§ 8. Dla w∏aÊciwej realizacji umowy zarzàd kolei
i przewoênik obowiàzani sà ponadto do wspó∏dzia∏a-
nia:

1) w zakresie standardów technicznych,

2) w zakresie wzajemnego informowania si´ o wszel-
kich okolicznoÊciach i zdarzeniach majàcych
wp∏yw na wykonanie umowy,
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3) w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególnoÊci po-
przez stosowanie wspólnie ustalonych sposobów
post´powania przy usuwaniu szkód oraz ustalanie
zakresu odpowiedzialnoÊci stron za szkod´.

§ 9. Zarzàdy kolei, których linie kolejowe ∏àczà si´,
zawierajà mi´dzy sobà umowy dwustronne lub wielo-
stronne, okreÊlajàce zasady ich wspó∏pracy dotyczàce
udost´pniania linii kolejowych przewoênikom,
w szczególnoÊci w zakresie:

1) wspólnej reprezentacji wobec przewoêników,

2) wskazania punktów styku linii kolejowych,

3) wskazania osób i jednostek organizacyjnych wy-
znaczonych do wspó∏pracy,

4) sposobu korzystania z budynków, budowli i urzà-
dzeƒ,

5) wspó∏dzia∏ania organizacyjno-technicznego,

6) uzgadniania rozk∏adu jazdy dla wykonywania prze-
jazdów po liniach kolejowych wspó∏dzia∏ajàcych
zarzàdów kolei,

7) wymagaƒ w zakresie warunków prowadzenia ru-
chu pociàgów,

8) obowiàzków w zakresie utrzymania sprawnoÊci
eksploatacyjnej odcinków linii kolejowych przyle-
gajàcych do punktów styku,

9) sposobu dzia∏ania w sytuacjach wyjàtkowych
i w szczególnie trudnych warunkach, w tym wska-
zania trybu wyjaÊniania przyczyn zdarzeƒ i wypad-
ków kolejowych, ich skutków finansowych oraz
sposobów prowadzenia zwiàzanej z tym dokumen-
tacji,

10) wspó∏dzia∏ania w obs∏udze przewoêników organi-
zujàcych przejazd pociàgów na liniach ró˝nych za-
rzàdów kolei oraz sposobu rozliczeƒ finansowych
z tego tytu∏u,

11) trybu rozstrzygania sporów.

§ 10. 1. W terminie 4 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia zarzàdy kolei obowiàzane sà do
opracowania i og∏oszenia regulaminu.

2. Do czasu wejÊcia w ˝ycie pierwszego rozk∏adu
jazdy opracowanego na podstawie wniosków zg∏oszo-
nych zgodnie z regulaminem udost´pnianie linii kole-
jowych nast´puje na zasadach dotychczasowych,
z uwzgl´dnieniem przepisów rozporzàdzenia.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk


