Zmiana nr 11 z dnia 12 września 2017 r.
wprowadzona w Regulaminie sieci 2017/2018
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza w Regulaminie sieci 2017/2018 zmianę nr 11
obejmującą:
1. Rozdział Definicje pojęć i skrótów w Regulaminie, który otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 1;
2. Rozdział 1. Informacje ogólne, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Podrozdział 2.1 Ogólne warunki dostępu, którego tytuł i treść otrzymują brzmienie:
„2.1 Wprowadzenie
Rozdział 2 Regulaminu zawiera warunki i zasady związane z dostępem do infrastruktury
kolejowej zarządzanej przez PLK. Niniejsze warunki i zasady mają również zastosowanie
do fragmentów kolejowych korytarzy towarowych przebiegających przez infrastrukturę
kolejową zarządzaną przez PLK.”;

4. Podrozdział 2.1.1. Warunki składania wniosków o przyznanie zdolności przepustowej oraz
podrozdział 2.1.2. Warunki uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej, które zostają
uchylone.
5. Podrozdział 2.2 Ogólne warunki handlowe, którego tytuł i treść otrzymują brzmienie:
„2.2. Ogólne warunki dostępu
Warunki związane z dostępem, obowiązujące od 10 grudnia 2017 r., opracowano na
podstawie zapisów Ustawy oraz Rozporządzenia.”

6. Wprowadzenie po podrozdziale 2.2 Ogólne warunki dostępu, podrozdziałów od 2.2.1. do
2.3.1., których tytuły i treść otrzymują brzmienie:
2.2.1. Warunki składania wniosków o przyznanie zdolności przepustowej
2.2.1.1. Zasady obowiązujące do 9 grudnia 2017 r.
1. Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu prawa dostępu do infrastruktury kolejowej
przewoźnik ma prawo złożenia wniosków o przydzielenie tras pociągów zgodnie
z zasadami określonymi w podrozdziałach 4.1. - 4.2.
Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras pociągów odbywa się zgodnie z zasadami,
o których mowa w podrozdziałach 4.1. - 4.2.
Złożenie wniosków o przydzielenie tras pociągów w zakresie pasażerskich przewozów
kolejowych, innych niż przewóz okazjonalny - dokonywane jest na podstawie:
1) umowy o świadczenie usług publicznych;
2) decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
3) oświadczenia organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia
pociągów umową o świadczenie usług publicznych.
Z chwilą otrzymania powiadomienia o przydzieleniu tras dla przejazdów pociągów,
przewoźnik uzyskuje rezerwację dostępu do infrastruktury kolejowej w zakresie i na
warunkach określonych w tym powiadomieniu.
2. Prawo dostępu do infrastruktury kolejowej zachowuje swoją ważność pod warunkiem,
że dokumenty, o których mowa w podrozdziale 2.2.2.1. ust. 1, w trakcie trwania rozkładu
jazdy pociągów 2016/2017 nie straciły ważności lub nie uległy zmianie. W przypadku, gdy
te dokumenty straciły ważność lub uległy zmianie, przewoźnik zobowiązany jest
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do niezwłocznego przedstawienia aktualnych dokumentów do Biura Sprzedaży na adres
wskazany w podrozdziale 2.2.2.1. ust. 1.
3. Przewoźnik nabywa prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej po zawarciu Umowy.
2.2.1.2. Zasady obowiązujące od 10 grudnia 2017 r.
1. Warunkiem złożenia przez aplikanta wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej
jest zawarcie Umowy o przydzielenie.
2. W celu zawarcia umowy o przydzielenie, aplikant składa w formie pisemnej wniosek
o zawarcie umowy o przydzielenie, na adres Biura Sprzedaży w Centrali PLK: 03-734
Warszawa, ul. Targowa 74, e-mail: ius@plk-sa.pl.
We wniosku aplikant określa w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres;
2) dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, m.in. NIP, Regon, KRS;
3) planowany zakres zamówionej zdolności przepustowej;
4) rodzaj przewozu, dla którego aplikant będzie składał wnioski o przydzielenie
zdolności przepustowej: przewóz osób / przewóz rzeczy / przewóz osób i rzeczy.
3. W przypadku aplikantów zamierzających składać wnioski o przydzielenie zdolności
przepustowej w zakresie kolejowych przewozów osób, inny niż okazjonalny, aplikant
określa planowany zakres zamawianej zdolności przepustowe w takim zakresie, w jakim
zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora
publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie
usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.
4. Składanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej i ich rozpatrywanie odbywa
się na zasadach określonych w podrozdziałach 4.1. - 4.4.
5. Zdolność przepustowa przydzielona aplikantowi nie może być przekazania innemu
aplikantowi.
6. Zdolność przepustowa przydzielona aplikantowi nie może być wykorzystana do realizacji
innego rodzaju przewozów, niż wskazany we wniosku o przydzielenie zdolności
przepustowej.
7. Aplikant, który nie jest przewoźnikiem, może wskazać różnych przewoźników kolejowych
uprawnionych do wykorzystania zdolności przepustowej przydzielonej na podstawie
poszczególnych wniosków.
8. Aplikant, który jest przewoźnikiem, nie może wskazać innego przewoźnika kolejowego
do wykorzystania przydzielonej mu zdolności przepustowej.
9. Warunki składania wniosków dotyczących korytarzy RFC określono w Rozdziale 4.
2.2.2. Warunki uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej
2.2.2.1. Zasady obowiązujące do 9 grudnia 2017 r.
1. Przewoźnik zamierzający po raz pierwszy prowadzić przejazdy pociągów po liniach
kolejowych zarządzanych przez PLK, uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej
PLK, jeżeli przedłoży:
1) poświadczoną kopię ważnej licencji, o której mowa w art. 43 Ustawy;
2) poświadczoną kopię ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18
ust. 1 pkt 2 Ustawy;
3) oświadczenie, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października
2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226);
4) oświadczenie, że będzie informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji
i/lub certyfikatu bezpieczeństwa;
na adres Biura Sprzedaży w Centrali PLK: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim lub w uwierzytelnionym tłumaczeniu
oryginałów na język polski.
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2. Przewoźnik posiadający prawo dostępu do infrastruktury kolejowej PLK uzyskane
w poprzednich rozkładach jazdy pociągów, zobowiązany jest na co najmniej 10 dni
roboczych przed terminem składania wniosków o przydzielenie tras pociągów w RRJ,
o którym mowa w podrozdziale 4.3.1. ust.1, do przedłożenia PLK oświadczenia,
że dokumenty, o których mowa w ust. 1, będące podstawą do uzyskania prawa dostępu
zachowują swoją ważność lub w przypadku zmiany tych dokumentów do przedłożenia
poświadczonych kopii uaktualnionych dokumentów.
Dokumenty przewoźnik przedkłada do Biura Sprzedaży na adres wskazany w ust. 1.
3. Przewoźnik korzystający wyłącznie z tras w ramach IRJ, z Katalogu PLK lub tras
wprowadzonych do RRJ w ramach aktualizacji, a posiadający prawo dostępu uzyskane
w poprzednich rozkładach jazdy pociągów, zobowiązany jest na co najmniej 10 dni
roboczych przed złożeniem pierwszego wniosku o przydzielenie trasy pociągu,
do złożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 2.
4. Biuro Sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych informuje przewoźnika o dopełnieniu przez
niego wymaganych warunków uzyskania prawa dostępu do infrastruktury kolejowej,
a w przypadku stwierdzenia braku dokumentów lub braków formalnych w złożonych
dokumentach (w tym poświadczonych lub podpisanych przez osoby nieuprawnione
do reprezentacji), informuje zainteresowanego o konieczności niezwłocznego ich
uzupełnienia.
2.2.2.2. Zasady obowiązujące od 10 grudnia 2017 r.
1. Warunkiem korzystania z infrastruktury kolejowej jest zawarcie Umowy o wykorzystanie.
2. Przed zawarciem Umowy o wykorzystanie Przewoźnik zobowiązany jest do przedłożenia:
1) poświadczonej kopii ważnej licencji, o której mowa w art. 43 Ustawy;
2) poświadczonej kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18b
ust. Ustawy;
3) oświadczenia, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października
2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226);
4) oświadczenia, że będzie informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji
i/lub certyfikatu bezpieczeństwa;
na adres Biura Sprzedaży w Centrali PLK: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim lub w uwierzytelnionym tłumaczeniu
oryginałów na język polski.
2.2.3. Licencje
Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia
licencji przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest
Prezes UTK.
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
utk@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl
2.2.4. Certyfikaty bezpieczeństwa
Wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie certyfikatów bezpieczeństwa oraz
prowadzenie i aktualizacja ich rejestru należy do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad
podmiotami, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego
i bezpieczeństwo eksploatacji kolei.
Dane kontaktowe Urzędu Transportu Kolejowego wskazano w podrozdziale 2.2.3.
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2.3. Ogólne warunki handlowe
1. Szczegółowe relacje aplikant/przewoźnik kolejowy – PLK ustalone są w Umowie
o przydzielenie lub Umowie o wykorzystanie, określającej prawa i obowiązki stron,
aspekty handlowe oraz formalno-prawne dotyczące realizacji wzajemnych zobowiązań.
2. Nadrzędną zasadą, którą kieruje się PLK jest bezpieczne i sprawne wykonywanie
przejazdów pociągów oraz równoprawne traktowanie aplikantów/przewoźników
kolejowych na etapie:
1) zawierania Umów o przydzielenie lub Umów o wykorzystanie;
2) przydzielania zdolności przepustowej;
3) opracowywania rozkładu jazdy pociągów;
4) korzystania z infrastruktury kolejowej;
5) rozliczania przejazdów pociągów, naliczania i pobierania opłat.
3. Dla torów o szerokości 1520 mm obowiązują odrębne uregulowania wskazane
w dokumencie „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520
mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostępnym na stronie
internetowej www.plk-sa.pl, w zakładce: Dla klientów i kontrahentów / Warunki
udostępniania infrastruktury i regulaminy / Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej
o szerokości torów 1520 mm:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-iregulaminy/zasady-udostepniania-infrastruktury-kolejowej-o-szerokosci-torow-1520mm/
2.3.1. Umowa ramowa
1. PLK, na uzasadniony wniosek aplikanta, może zawrzeć umowę o rezerwację zdolności
przepustowej w okresie wykraczającym poza okres obowiązywania RRJ.
2. Zasady rezerwacji ramowej zdolności przepustowej zostały określone w załączniku 14.
3. Wnioski o ramową zdolność przepustową na okres, o którym mowa w ust. 1,
przyjmowane są w terminie określonym w załączniku 14.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu będą rozpatrywane w ramach
pozostałej, wolnej zdolności przepustowej, udostępnionej do rezerwacji. Wniosek
o ramową zdolność przepustową stanowi załącznik 14.1.
4. Podstawą do złożenia przez aplikanta wniosku o ramową zdolność przepustową
na określonych liniach/odcinkach kolejowych jest:
1) zawarta umowa handlowa;
2) prowadzenie lub planowanie inwestycji taborowych.
Aplikant przedkłada niezbędne informacje stanowiące podstawę do złożenia
wniosku, m.in. wyciąg z umowy/umów zawierający informacje o podmiotach
będących stroną umowy, przedmiot umowy i termin jej obowiązywania, na adres
Biura Sprzedaży w Centrali PLK: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
5. Biuro Sprzedaży w ciągu 10 dni roboczych informuje aplikanta o dopełnieniu przez niego
warunku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, potwierdzających okres
realizacji umów na określonych liniach kolejowych dla ramowej zdolności przepustowej
lub o brakach formalnych w złożonych dokumentach.
6. PLK, rozpatrując wnioski o ramową zdolność przepustową, uwzględnia między innymi
następujące elementy:
1) zapewnienie optymalnego wykorzystania dostępnej do rezerwacji zdolności
przepustowej linii/odcinków kolejowych;
2) wymagania dotyczące zdolności przepustowej na potrzeby międzynarodowych
kolejowych korytarzy towarowych, określone w artykule 14 rozporządzenia (UE)
913/2010;
3) kryteria priorytetów mające zastosowanie do przydzielania tras pociągów w procesie
opracowania rocznego rozkładu jazdy pociągów, o których mowa w podrozdziale
4.3.1, oraz zgłoszenia o przepełnionej infrastrukturze;
4) wcześniejsze przypadki niewykorzystania ramowej zdolności przepustowej oraz ich
przyczyny.
7. PLK może odmówić rozpatrzenia wniosku o ramową zdolność przepustową lub dokonać
modyfikacji zawartej umowy ramowej w przypadku braku możliwości korzystania
z infrastruktury kolejowej w wyniku:
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1) wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej lub jej części, dla których w załączniku 2.1
jako prędkość maksymalną wskazano wartość 0 km/h;
2) wszczęcia procedury likwidacji linii kolejowej lub jej części, o której mowa w art. 38ba
Ustawy.
8. Umowa ramowa, zawierana z aplikantem na okres wykraczający poza okres
obowiązywania RRJ, nie dłuższy niż 5 lat, może być przedłużana na kolejne okresy
5-letnie. Projekt umowy ramowej, po parafowaniu przez strony, zostaje przedstawiany
przez PLK do zatwierdzenia Prezesowi UTK.
9. W umowie ramowej określa się w szczególności:
1) okres na jaki została zawarta umowa;
2) zasady i terminy składania wniosków o przydzielenie tras pociągów;
3) parametry zdolności przepustowej zarezerwowane przez PLK na rzecz aplikanta
w kolejnych rocznych rozkładach jazdy w okresie obowiązywania umowy ramowej;
4) zasady modyfikacji ramowej zdolności przepustowej umożliwiające lepsze
wykorzystanie infrastruktury kolejowej;
5) warunki korzystania z ramowej zdolności przepustowej;
6) skutki niedotrzymania warunków umowy ramowej;
7) opłatę za rezerwację ramowej zdolności przepustowej i termin jej uiszczania.
10. PLK, po uzyskaniu zgody Prezesa UTK, może nie zawierać umów ramowych
w odniesieniu do linii kolejowych, które zostały zgłoszone jako przepełnione.

7. Odpowiednią zmianę numeracji dotychczasowych podrozdziałów:
1) Przepisy eksploatacyjne,
2) Przewóz przesyłek nadzwyczajnych,
3) Zasady akceptacji taboru kolejowego,
4) Proces akceptacji personelu;
8. Podrozdział 4.1. Wprowadzenie, który otrzymuje brzmienie:
„4.1 Wprowadzenie
1. Zdolność przepustowa jest przydzielana na podstawie wniosków złożonych przez
aplikantów, którzy zawarli Umowę o przydzielenie.
2. Wnioski, o których mowa w ust.1 mogą dotyczyć przydzielenia trasy pociągu,
przydzielenia zdolności przepustowej w celu wykonania manewrów lub zdolności
przepustowej w celu postoju składu pojazdów kolejowych w zakresie przydzielenia nowej
zdolności przepustowej lub modyfikacji przydzielonej zdolności przepustowej.
3. We wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej dla trasy pociągu aplikant wskazuje
powiązane wnioski, których zrealizowanie jest niezbędne dla przydzielenia wnioskowanej
trasy pociągu.
4. PLK nie przydziela zdolności przepustowej dla żadnego z wniosków powiązanych, jeżeli
na podstawie co najmniej jednego z nich nie przydzieliła zdolności przepustowej.
5. Aplikant nie może złożyć wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej dotyczącego
różnych rodzajów zdolności przepustowej, jeżeli nie są one związane z następującymi
po sobie czynnościami wykonywanymi ze składem pojazdów kolejowych.
6. Aplikant we wniosku może wskazać inne wnioski dotyczące przydzielenia zdolności
przepustowej bezpośrednio poprzedzającej wnioskowaną dla tego samego składu
pojazdów kolejowych.
7. PLK przyjmuje do rozpatrzenia wyłącznie wnioski, które:
1) zostały złożone przez aplikantów, którzy zawarli z PLK Umowę o przydzielenie;
2) przekazano w terminie określonym w Regulaminie;
3) zawierają informacje o których mowa w § 4 ust. 1-4 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia.
8. Wnioski niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, niezwłocznie zwraca
się aplikantowi wraz ze wskazaniem przyczyny zwrotu.
9. Wnioski niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 7 pkt 3 PLK zwraca do aplikanta
w celu uzupełnienia wniosku w terminie 5 dni roboczych.
10. Brak uzupełnienia, o którym mowa w ust. 9 jest podstawą do odmówienia rozpatrzenia
wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej.”
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9. Podrozdział 4.2. Opis procesu, który otrzymuje brzmienie:
„4.2. Opis procesu
4.2.1. Składanie wniosków o przydzielenie tras pociągów
1. Wniosek o przydzielenie trasy pociągu składany jest w formie elektronicznej, według
poniższych zasad za pomocą ISZTP przez stronę internetową https://skrj.plk-sa.pl lub
za pomocą interfejsu SKRJ WebService przygotowanego przez PLK.
2. Dostęp do systemu uzyskiwany jest po złożeniu wniosku o przydzielenie dostępu
do ISZTP, według wzoru stanowiącego załącznik 6.2, do:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: idoi@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 23 94 lub (00 48) 22 473 37 89
kolejowy nr tel.: (922) 473 23 94 lub (922) 473 37 89
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy podać stały adres IP komputera, z którego
będzie odbywało się logowanie do systemu. W przypadku braku stałego adresu IP, przy
próbie logowania na adres poczty elektronicznej użytkownika wysyłany jest „e-mail-kod”,
który umożliwi zalogowanie do systemu.
4. Po przydzieleniu dostępu do ISZTP, aplikant otrzymuje informacje dotyczące pierwszego
uruchomienia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.
5. Logowanie do systemu musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty
przydzielenia dostępu lub ostatniego logowania. Po upływie tego terminu należy
ponownie wystąpić o przydzielenie dostępu do ISZTP.
6. Za zabezpieczenie hasła i dane wprowadzone do ISZTP odpowiedzialność ponosi
aplikant.
7. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku o przydzielenie trasy pociągu jest zawarcie
informacji określonych we wzorze zamieszczonym w załączniku 6.1.
Aplikant niebędący licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym ma obowiązek
wskazania w składanym wniosku o przydzielenie trasy pociągu – przewoźnika, któremu
powierzy realizację przewozów.
W przypadku kolejowych przewozów pasażerskich, wymagane jest wybranie podstawy
realizacji przewozów, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków. W przypadku
okazjonalnych przewozów pasażerskich, wymagane jest wpisanie uzasadnienia
zawierającego potrzebę realizacji takiego przewozu.
8. W składanych wnioskach o przydzielenie trasy pociągu stosuje się rozróżnienie rodzajów
pociągów według klasyfikacji określonej w załączniku 6.1.
Zamawiany przez aplikanta czas postoju pociągu pasażerskiego nie może być krótszy
niż wskazany w § 19 ust. 7 Instrukcji Ir-11 o rozkładzie jazdy pociągów.
9. Skomunikowania ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 22 Instrukcji
o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11. W celu nawiązania skomunikowania i przełączenia
składów, aplikant w ISZTP dokonuje wskazania pociągów, które mają być
skomunikowane i na których następuje przełączanie składów. Tylko oznaczone w ISZTP
pociągi traktuje się jako skomunikowane i te, na których następuje przełączanie składów.
Skomunikowania i przełączenia składów w ISZTP mogą być przez aplikantów oznaczane
od nadania projektu:
1) RRJ do dnia określonego w załączniku 8;
2) ZRJ do 5 dni po zarządzeniu ZRJ.
10. Datą złożenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu jest data przekazania przez
aplikanta wniosku w ISZTP.
11. W przypadku awarii ISZTP z przyczyn nieleżących po stronie aplikanta, wniosek
o przydzielenie trasy pociągu należy składać do właściwego terytorialnie stanowiska
ds. konstrukcji rozkładów jazdy pociągów, odpowiadającego obszarowo miejscu
planowanego rozpoczęcia przejazdu (dane teleadresowe podano w załączniku 4.4).
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Wniosek o przydzielenie trasy dla pociągów, o których mowa w ust. 10 należy składać
za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną do:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
Stanowisko ds. One Stop Shop
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: oss@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 34 69; kolejowy nr tel.: (922) 473 34 69
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59
Wniosek ten traktowany będzie jako złożony w terminie z zachowaniem pierwotnej daty
złożenia wniosku.
12. W przypadku planowania użycia nowego pojazdu kolejowego z napędem aplikant składa
wniosek o zarejestrowanie pojazdu kolejowego z napędem, w terminie co najmniej na 7
dni kalendarzowych przed planowanym złożeniem wniosku o przydzielenie trasy pociągu,
według wzoru stanowiącego załącznik 6.3 w formie elektronicznej na adres:
id@plk-sa.pl
13. PLK może odmówić rozpatrzenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu w przypadku
braku możliwości korzystania z infrastruktury kolejowej w wyniku:
1) realizacji postanowień porozumień międzynarodowych zawieranych pomiędzy
zarządcami;
2) wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej lub jej części, dla których w załączniku 2.1
jako prędkość maksymalną wskazano wartość 0 km/h;
3) wszczęcia procedury likwidacji linii kolejowej lub jej części,
14. Wnioski o przydzielenie tras pociągów wynikające z przewozów przesyłek priorytetowych
na potrzeby obronne państwa, przyjmowane są z wyprzedzeniem umożliwiającym
opracowanie i przekazanie aplikantowi rozkładu jazdy pociągów.
15. W zakresie przewozów pasażerskich, aplikant dodatkowo przekazuje poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy o świadczenie usług publicznych (bądź jej część,
w której określono zakres usług) lub kopię decyzji o przyznaniu otwartego dostępu
lub kopię oświadczenia organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze
objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych - na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: id@plk-sa.pl
Nieprzekazanie powyższych dokumentów jest podstawą zwrotu aplikantowi wniosków
o przydzielenie tras pociągów aplikantowi.
16. Aplikant mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przed złożeniem
wniosku o przydzielenie tras pociągów na międzynarodowe kolejowe przewozy osób,
obejmujące prawo do zapewnienia podróżnym możliwości wsiadania i wysiadania
na stacjach znajdujących się na sieci PLK, zobowiązany jest przedłożyć decyzję Prezesa
UTK o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie międzynarodowej, na adres
wskazany w podrozdziale 2.2.2.2. ust. 2.
17. Na liniach wchodzących w skład kolejowych korytarzy towarowych, o których mowa
w podrozdziale 1.9. wstępnie ustalone międzynarodowe trasy pociągów oraz rezerwę
zdolności przepustowej przydzielają C-OSS. Zasady i procedury przydzielania tras
pociągów przez C-OSS są publikowane w dokumentach CID każdego korytarza.
Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim na stronach internetowych
korytarzy www.rfc5.eu i www.rfc8.eu.
4.2.2. Składanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania
manewrów lub postoju
1. Wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania manewrów lub
postoju, składany jest w formie elektronicznej, według poniższych zasad za pomocą
modułu „Wnioski o Manewry i Postoje” w systemie ISZTP.
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2. Dostęp do modułu, o którym mowa w ust. 1 uzyskiwany jest po złożeniu wniosku według
wzoru stanowiącego załącznik nr 6.2 (Wniosek o przydzielenie dostępu do Internetowego
Systemu Zamawiania Trasy Pociągu (ISZTP) - „Zamawiaj i jedź”), na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: idoi@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 23 94 lub (00 48) 22 473 37 89
kolejowy nr tel.: (922) 473 23 94 lub (922) 473 37 89
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59
3. Po przydzieleniu dostępu do systemu ISZTP aplikant otrzymuje informacje dotyczące
pierwszego uruchomienia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.
4. Logowanie musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty przydzielenia
dostępu lub ostatniego logowania. Po upływie tego terminu należy ponownie wystąpić
o przydzielenie dostępu do systemu ISZTP.
5. Za zabezpieczenie hasła i dane wprowadzone do systemu ISZTP, w tym do modułu
„Wnioski o Manewry i Postoje” odpowiedzialność ponosi aplikant.
6. Warunkiem przyjęcia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania
manewrów lub postoju jest ujęcie informacji zawartych w opisie w załączniku 6.4, przy
czym dla wniosku dotyczącego manewrów niezbędne jest wypełnienie części A, B i C,
natomiast dla wniosku dotyczącego postoju - części A, B i D. Dopuszcza się złożenie
jednego wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania manewrów
i postoju, o ile wniosek dotyczy tej samej stacji.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składany jest do godz. 23.59 dnia poprzedzającego
dzień, w którym mają być realizowane manewry lub postój.
8. W przypadku awarii systemu lub ze względu na warunki eksploatacyjne, których nie
można było przewidzieć wcześniej, potrzeby wykonania danego manewru lub postoju
zgłaszane są bezpośrednio do dyżurnego ruchu przez pracownika przewoźnika.
Zgłoszenie takie dokonywane jest poprzez radiotelefon.
9. PLK może odmówić realizacji wniosku w przypadku wyczerpania zdolności przepustowej
w danej lokalizacji.
10. Nie ma konieczności składania wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej w celu
wykonania manewrów w zakresie zmiany czoła pociągu lub postoju, jeśli wynikają one
z zarządzonego rozkładu jazdy lub z przyczyn leżących po stronie PLK.

10. Podrozdziały od 4.3.1. do 4.3.3., wraz z ich podrozdziałami, których tytuły i treść
otrzymują brzmienie:
„4.3.1. Harmonogram rocznego rozkładu jazdy
1. PLK opracowuje projekt RRJ na podstawie wniosków o przydzielenie tras pociągów
złożonych zgodnie z zasadami określonymi w podrozdziałach 4.1. - 4.2., z zachowaniem
terminów:
Rodzaje pociągów
(skróty według załącznika 6.1)

Terminy
od

do

w ruchu międzynarodowym i krajowym

27.03.2017r.

10.04.2017r.

próżne składy oraz lokomotywy do ruchu
pasażerskiego (PC, PW, PX, LP, LW, PH)

29.05.2017r.

09.06.2017r.

PASAŻERSKIE

TOWAROWE
w ruchu międzynarodowym

27.03.2017r.

10.04.2017r.

w ruchu krajowym

29.05.2017r.

09.06.2017r.
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Rodzaje pociągów
(skróty według załącznika 6.1)
lokomotywy do ruchu towarowego (LT, LM,
LS, TH)1

Terminy
od

do

17.07.2017r.

21.07.2017r.

2. PLK opracowuje projekt RRJ biorąc pod uwagę:
1) uwzględnienie następujących zasad:
a) pierwszeństwo przewozu osób,
b) ogłoszone plany transportowe lub zawarte umowy o świadczenie usług
publicznych,
c) obowiązek wykonywania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego,
d) umowy ramowe w zakresie przewozu rzeczy;
2) pierwszeństwo w opracowaniu tras pociągów zapewniających lepsze wykorzystanie
zdolności przepustowej;
3) pierwszeństwo w opracowaniu tras pociągów, dla których przewoźnik wskazał
we wniosku, że mają kursować w ramach cyklicznego rozkładu jazdy;
4) pierwszeństwo w opracowaniu tras pociągów, dla których przewidziano większą
liczbę dni kursowania.
3. Opracowując RRJ, podczas rozpatrywania każdego z priorytetów, o których mowa
w ust. 2, PLK dodatkowo uwzględniania następujące stopnie pierwszeństwa pociągów:
1) pasażerskie ekspresowe (EC, EN, EI, EX) i międzynarodowe (MM, RM, AM);
2) pasażerskie międzywojewódzkie i wojewódzkie dowożące do pracy, tzn.
z przyjazdem do wskazanej stacji docelowej lub innej stacji wskazanej przez
przewoźnika na drodze przejazdu pociągu w godzinach 05³º- 08³º oraz odwożące
z pracy, tzn. pociągi odjeżdżające ze stacji początkowej lub innej wskazanej przez
przewoźnika na drodze przejazdu pociągu w godzinach 14³º-17³º;
3) pozostałe pasażerskie wojewódzkie;
4) pociągi towarowe;
5) próżne składy pasażerskie i lokomotywy.
4. Szczegółowy tryb opracowywania RRJ zawarty jest w załączniku 8 „Harmonogramie
opracowania rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018.
5. W przypadku, kiedy PLK podczas opracowania rozkładu jazdy pociągów według
złożonych wniosków o przydzielenie tras pociągów stwierdzi nieprawidłowości w ich
sporządzeniu, w szczególności przekroczone dopuszczalne wielkości nacisków osi
ujawnione podczas obliczeń trakcyjnych, powiadamia o tym przewoźnika,
ze wskazaniem alternatywnych tras przejazdu.
Przewoźnik zobowiązany jest do przedstawienia koniecznych uzupełnień i poprawek
w terminie 7 dni kalendarzowych.
6. Pod niżej wskazanymi danymi kontaktowymi można uzyskać informacje dotyczące
realizacji wniosków o przydzielenie tras pociągów:
1) wnioski dotyczące przejazdów w krajowym ruchu pasażerskim:
e-mail: wnioski.pas@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 20 17; kolejowy nr tel.: (922) 473 20 17
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59
2) wnioski dotyczące przejazdów w międzynarodowym ruchu pasażerskim:
e-mail: miedzynarodowe.pas@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 28 76; kolejowy nr tel.: (922) 473 28 76
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59
3) wnioski dotyczące przejazdów w ruchu towarowym:
e-mail: wnioski.tow@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 32 08; kolejowy nr tel.: (922) 473 32 08
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59
termin wydłużony dla lokomotyw do ruchu towarowego – przy opracowaniu rozkładu jazdy traktowane są jako uzupełnienie wniosków składanych
na te pociągi.
1
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7. PLK opracowuje projekt RRJ i przekazuje przewoźnikowi do uzgodnienia dotyczącą
go część, z zastosowaniem terminów ustalonych w załączniku 8.
8. Przewoźnik, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania projektu RRJ, o którym mowa
w ust. 7, akceptuje go albo zgłasza uwagi lub proponuje zmiany dotyczącej go części
w zakresie w jakim nie spełnia wymagań ujętych w złożonych przez niego i przyjętych
przez PLK wnioskach o przydzielenie tras pociągów. Uwagi do projektu RRJ należy
zgłaszać w tabeli zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku 8.1 i przesłać również
w wersji edytowalnej (MS Excel) na adres e-mail: id@plk-sa.pl.
W przypadku braku stanowiska w terminie, o którym mowa wyżej, uznaje się, że projekt
RRJ został przyjęty bez uwag.
9. PLK rozpatruje zgłoszone uwagi lub propozycje zmian do projektu RRJ.
Jeżeli PLK nie może uwzględnić uwag lub propozycji zmian, o których mowa w ust. 8
informuje o tym przewoźnika nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub propozycji zmian do projektu RRJ.
Przewoźnik może wycofać wniosek o przydzielenie trasy pociągu, dla którego projekt
RRJ nie spełnia określonych wymagań, a wnioski niewycofane PLK przyjmuje jako
zaakceptowane.
Jeżeli PLK uwzględnia uwagi lub propozycje zmian, o których mowa w ust. 8, uzgadnia
z przewoźnikiem projekt rozkładu jazdy pociągu, nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.
10. PLK, uwzględniając uzgodnione projekty rozkładów jazdy pociągów, opracowuje RRJ.
PLK powiadamia przewoźnika o przydzielonych trasach pociągów najpóźniej do 11
września 2017 r. Warunkiem przekazania Powiadomienia o przydzielonych trasach jest
dokonanie przez przewoźnika akceptacji tras w formie autoryzacji w ISZTP do dnia 8
września 2017 r.
Trasy bez autoryzacji przewoźnika nie zostaną ujęte w Powiadomieniu.
11. PLK umożliwia zainteresowanym przewoźnikom pobranie opracowanego rozkładu jazdy
pociągów w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowej www.plk-sa.pl od dnia
11 września 2017 r.
PLK wyraża zgodę na wykorzystywanie przez przewoźnika plików przekazanych w formie
elektronicznej.
12. Dopuszcza się ostateczne uzupełnienie oferty w okresie od 29 do 31 sierpnia 2017 r.
poprzez złożenie nowych wniosków o przydzielenie tras pociągów na pociągi kursujące
w ramach IRJ.
13. Nowy przewoźnik, który rozpoczął działalność w czasie uniemożliwiającym złożenie
wniosków o przydzielenie tras pociągów do RRJ, w terminie, o którym mowa w ust. 1,
może złożyć jednorazowo wnioski do RRJ w ramach wolnej zdolności przepustowej, przy
czym termin ich złożenia nie może być krótszy niż 40 dni kalendarzowych przed
planowanym uruchomieniem pociągów pasażerskich i 10 dni kalendarzowych przed
planowanym uruchomieniem pociągów towarowych.
W przypadku wniosków o przydzielenie tras pociągów międzynarodowych, przewoźnik
musi uwzględnić niezbędny czas na uzgodnienia i potwierdzenia przez sąsiednich
zagranicznych zarządców linii kolejowych.
14. W przypadku udostępnienia przez PLK linii kolejowej, jej części lub stacji pasażerskiej,
które dotychczas nie były udostępniane, przewoźnicy mają możliwość jednorazowego
złożenia wniosków do RRJ, przy czym termin ich złożenia nie może być krótszy niż 40
dni kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem pociągów pasażerskich i 10 dni
kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem pociągów towarowych. W przypadku
wniosków o przydzielenie tras pociągów międzynarodowych, przewoźnik musi
uwzględnić niezbędny czas na uzgodnienia i potwierdzenia przez sąsiednich
zagranicznych zarządców linii kolejowych.
15. PLK umożliwia przewoźnikowi bieżący dostęp do opracowywanego rozkładu jazdy
pociągów poprzez SKRJ. Dostęp do SKRJ przewoźnik uzyskuje z chwilą zawarcia
„Umowy o udostępnienie danych poprzez SKRJ”.
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4.3.2. Harmonogram zamawiania tras pociągów poza rocznym rozkładem jazdy –
indywidualny rozkład jazdy
4.3.2.1. Zasady obowiązujące dla wniosków składanych do dnia 09 grudnia 2017 r.
1. Wniosek o przydzielenie trasy pociągu w ruchu krajowym w ramach IRJ należy składać
za pomocą ISZTP, zgodnie z zasadami określonymi w podrozdziałach 4.1. - 4.2.
2. Wnioski o przydzielenie tras pociągów w ramach IRJ są rozpatrywane z uwzględnieniem
planowanego terminu przejazdu oraz kolejności złożenia wniosków.
3. Wnioski o przydzielenie trasy pociągów w ramach IRJ należy składać, z zastrzeżeniem
ust. 5, najpóźniej:
1) 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu, w przypadku tras
pociągów oprócz wymienionych w punktach 2, 3 i 4;
2) 7 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu, w przypadku tras
pociągów pasażerskich okazjonalnych;
3) 12 godzin przed planowanym odjazdem, w przypadku tras pociągów krajowych
w ruchu towarowym i pozostałych tras pociągów pasażerskich (niehandlowych, tzn.
nierealizujących przewozu osób);
4) 3 godziny przed planowanym odjazdem dla tras lokomotyw luzem.
4. W przypadku złożenia wniosku o przydzielenie trasy w ramach IRJ z wyprzedzeniem
co najmniej 72 godziny przed planowanym odjazdem pociągu, PLK gwarantuje
przekazanie wnioskodawcy opracowanego IRJ lub informacji o braku możliwości
realizacji złożonego wniosku najpóźniej po 36 godzinach od złożenia wniosku.
5. Wnioski o przydzielenie tras pociągów w ramach IRJ dla przejazdów pociągów w ruchu
towarowym i dla przejazdów pociągów pasażerskich przyjmowane będą od 30
października 2017 r.
6. W przypadku, gdy nie ma możliwości opracowania IRJ według wniosku o przydzielenie
trasy pociągu, PLK sugeruje przewoźnikowi rozwiązania zastępcze umożliwiające
przejazd pociągu (np. proponuje przejazdy inną drogą, możliwie najkrótszą i o zbliżonych
do pożądanych parametrach, według innego układu czasowego przejazdu) i opracowuje
IRJ w uzgodnieniu z przewoźnikiem.
7. W przypadku wniosków o przydzielenie tras pociągów na pociągi krajowe w ruchu
towarowym i pasażerskim oprócz pociągów pasażerskich do przewozu osób, PLK nie
później niż na 6 godzin przed planowanym odjazdem, przekazuje przewoźnikowi
opracowany IRJ lub informuje o braku możliwości realizacji złożonego wniosku.
W przypadku wniosków o przydzielenie tras pociągów na pozostałe pociągi pasażerskie,
PLK nie później niż 4 dni kalendarzowe po ich złożeniu, przekazuje przewoźnikowi
opracowany IRJ lub informuje o braku możliwości realizacji złożonego wniosku.
8. W miarę możliwości, PLK przyjmuje wniosek o przydzielenie trasy pociągu
na opracowanie IRJ dla pojedynczego przejazdu po terminie określonym w ust. 3 punkty
2), 3) i 4), przy czym termin złożenia wniosku musi umożliwić PLK przekazanie
przewoźnikowi opracowanego rozkładu jazdy pociągów lub poinformowanie o braku
możliwości realizacji złożonego wniosku o przydzielenie trasy pociągu nie później niż na 6
godzin przed planowym odjazdem pociągu.
9. Opracowana w ramach IRJ trasa pociągu, dla której przewoźnik wybrał opcję akceptacji
rozkładu jazdy, powinna zostać zaakceptowana w ciągu 4 dni kalendarzowych.
W przypadku braku akceptacji PLK może odrzucić wniosek. Po zaakceptowaniu trasy
przewoźnik otrzyma automatycznie zarządzoną trasę.
10. PLK nie wprowadza korekty do IRJ.
4.3.2.2. Zasady obowiązujące dla wniosków składanych od dnia 10 grudnia 2017 r.
1. Wnioski o przydzielenie trasy pociągów w ramach IRJ można składać od dnia
10 grudnia 2017 r.:
1) dla tras pociągów krajowych najpóźniej:
a) 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu dla tras
pociągów pasażerskich;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

b) 7 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu dla tras
pociągów pasażerskich okazjonalnych;
c) 5 dni roboczych przed planowanym odjazdem dla tras pociągów
towarowych, niehandlowych pasażerskich (tzn. nierealizujących
przewozu osób), lokomotyw luzem;
2) dla tras pociągów międzynarodowych, które wymagają uzgodnienia
z zagranicznymi zarządcami infrastruktury kolejowej, aplikant jest zobowiązany
złożyć za pomocą ISZTP przez właściwą dla stacji granicznej ekspozyturę
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK, pod nadzorem komórki One
Stop Shop (OSS), najpóźniej:
a) 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego odjazdu dla tras
pociągów pasażerskich;
b) dla pociągów towarowych oraz pociągów pasażerskich niehandlowych
(tzn. nierealizujących przewozów osób):
- 7 dni roboczych przed dniem planowanego odjazdu dla przejazdu
z wykorzystaniem sieci sąsiedniego zagranicznego zarządcy
infrastruktury kolejowej będącego członkiem RNE +2 dni robocze
na każdego kolejnego zarządcę infrastruktury kolejowej będącego
członkiem RNE;
- 20 dni roboczych przed dniem planowanego odjazdu dla przejazdu
z wykorzystaniem sieci sąsiedniego zagranicznego zarządcy
infrastruktury kolejowej, który nie jest członkiem RNE lub 25 dni
roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia przejazdu
z wykorzystaniem sieci więcej niż jednego zagranicznego
zarządcy infrastruktury kolejowej, który nie jest członkiem RNE;
Aplikant składając wniosek wskazuje przewoźnika mającego realizować przejazd,
a przewoźnik zobowiązany jest zautoryzować wniosek. Wniosek bez autoryzacji
przewoźnika nie zostanie przekazany do opracowania rozkładu jazdy.
W miarę możliwości, PLK przyjmuje wniosek o przydzielenie trasy pociągu towarowego
lub pasażerskiego nierealizującego przewozu osób, na opracowanie IRJ dla
pojedynczego przejazdu po terminie określonym w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b, przy
czym termin złożenia wniosku musi umożliwić PLK przekazanie aplikantowi
opracowanego projektu rozkładu jazdy pociągów lub poinformowanie o braku
możliwości realizacji złożonego wniosku o przydzielenie trasy pociągu nie później niż
na 2 godziny przed planowanym uruchomieniem pociągu lub lokomotywy luzem.
W przypadku złożenia wniosku o przydzielenie trasy w ramach IRJ z wyprzedzeniem
co najmniej 72 godziny przed planowanym odjazdem pociągu, PLK gwarantuje
przekazanie aplikantowi opracowanego IRJ lub informacji o braku możliwości realizacji
złożonego wniosku najpóźniej po 36 godzinach od złożenia wniosku.
PLK nie przydziela zdolności przepustowej na wniosek IRJ poniżej 8 godzin przed
planowanym uruchomieniem pociągu lub 3 godziny w przypadku wniosków
dotyczących przejazdów lokomotywy luzem.
W trakcie opracowywania zmian do rozkładu jazdy, tj. pomiędzy terminami wskazanymi
w Załączniku 5.2, w kolumnach oznaczonych jako „ROZPOCZECIE KONSTRUKCJI”
i „ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI”, występują ograniczenia w przydzielaniu zdolności
przepustowej w ramach wniosków IRJ.
Wniosek o przydzielenie trasy pociągu w ramach IRJ należy składać za pomocą ISZTP,
zgodnie z zasadami określonymi w podrozdziałach 4.1. - 4.2.
W trakcie składania wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej dla trasy pociągu
w ramach IRJ aplikant ma możliwość zaznaczenia opcji „akceptacja projektu” rozkładu
jazdy. Niezaznaczenie tej opcji oznacza automatyczną akceptację projektu rozkładu
jazdy, a rozkład jazdy jest zarządzany w ciągu 5 minut po opracowaniu projektu
rozkładu jazdy.
Wnioski o przydzielenie tras pociągów w ramach IRJ są rozpatrywane biorąc pod
uwagę:
1) obowiązek wykonywania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego;
2) ograniczenia wynikające z:
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a) potrzeby zapewnienia
infrastruktury kolejowej,

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

zdolności

przepustowej

dla

utrzymania

b) możliwości przesunięcia wstępnie ustalonych międzynarodowych tras
pociągów w korytarzu towarowym;
3) jak najlepsze wykorzystanie zdolności przepustowej;
4) planowany termin przejazdu;
5) kolejność złożenia wniosków.
PLK nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku opracowuje
projekt IRJ.
Termin wskazany w ust. 10 może zostać wydłużony:
1) w przypadku wniosków na trasy międzynarodowe i wielosieciowe z uwagi na
czas potrzebny na uzgodnienia styków pomiędzy zarządcami;
2) w uzgodnieniu z aplikantem, dla tras wymagających szczegółowych uzgodnień
(np. pociągi okazjonalne na imprezy masowe);
3) w przypadku konieczności uzgodnienia zmian wtórnych tras pociągów innych
aplikantów.
Projekt IRJ zostaje przekazany aplikantowi w momencie zatwierdzenia końcowego
trasy w aplikacji SKRJ, poprzez informację w aplikacji ISZTP.
Dla wniosków wskazanych w ust. 1 i 11, PLK w ciągu 5 dni roboczych informuje
aplikanta czy wniosek spełnia wymogi formalne oraz określa termin opracowania
projektu IRJ.
W przypadku, gdy nie ma możliwości opracowania IRJ według wniosku o przydzielenie
trasy pociągu, PLK proponuje aplikantowi rozwiązania zastępcze umożliwiające
przejazd pociągu (np. przejazdy inną drogą, możliwie najkrótszą i o zbliżonych do
pożądanych parametrach, według innego układu czasowego przejazdu) i opracowuje
IRJ w uzgodnieniu z aplikantem.
Projekt rozkładu jazdy, dla której aplikant wybrał opcję „akceptacji projektu” rozkładu
jazdy, powinien zostać zaakceptowany w ciągu 4 dni kalendarzowych. W przypadku
braku akceptacji PLK odrzuci wniosek i obciąży aplikanta opłatą za obsługę wniosku o
przydzielenie zdolności przepustowej. Po zaakceptowaniu trasy aplikant otrzyma
automatycznie zarządzoną trasę.
Na podstawie wniosków, o których mowa w art. 30 ust. 10 Ustawy, PLK przydziela
zdolność przepustową zgodnie z powyższymi postanowieniami.

4.3.3. Zmiany do rozkładu jazdy pociągów
Zmiany rozkładu jazdy mogą obejmować:
1) przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociągów, których zmiana jest
konieczna w związku ze zmianą parametrów infrastruktury kolejowej;
2) rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras pociągów dotyczących modyfikacji
przydzielonych tras pociągów;
3) przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociągów, które są możliwe
z uwagi na zmianę parametrów infrastruktury kolejowej lub zmiany, o których mowa
w pkt 1 i 2;
4) rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras pociągów dotyczących przydzielenia
nowych tras pociągów.

4.3.3.1. Zmiany, w których rozpatrywane są wnioski o przydzielenie tras pociągów
(Aktualizacja rozkładu jazdy)
1. PLK wprowadza aktualizację rozkładu jazdy obowiązującą od 10 czerwca 2018 r., według
następującego harmonogramu:
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L.p.

Wyszczególnienie

Termin

1

Składanie wniosków o przydzielenie tras pociągów

2

Opracowanie projektu rozkładu jazdy na podstawie złożonych
wniosków o przydzielenie tras pociągów

3

Przekazanie projektu rozkładu jazdy pociągów

4

Analiza i zgłaszanie uwag do projektu rozkładu jazdy pociągów

15-19.02.2018

5

Realizacja lub odmowa realizacji uwag i propozycji zmian

20-27.02.2018

6

Akceptacja rozkładu jazdy pociągów

7

Zarządzenie rozkładu jazdy pociągów

8

Okres kursowania pociągów

15-22.01.2018
23.01-13.02.2018
14.02.2018

28.02-2.03.2018
5.03.2018
10.06-08.12.2018

2. Aktualizacja obejmuje:
1) przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociągów, których zmiana jest
konieczna w związku ze zmianą parametrów infrastruktury kolejowej (PLK umożliwi
generowanie raportu z ISZTP o zmianach rozkładu jazdy pociągów spowodowanych
zmianami parametrów linii kolejowych);
2) rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras pociągów dotyczących przydzielenia
nowych tras pociągów.
3) rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras pociągów dotyczących modyfikacji
przydzielonych tras pociągów w zakresie:
a) skrócenia trasy pociągu pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej
pierwotnej trasy oraz niezłożenia rezygnacji od dnia aktualizacji;
b) wydłużenia trasy pociągu pod warunkiem niezłożenia rezygnacji od dnia
aktualizacji;
c) zmiany miejsca i czasu zatrzymań;
d) zmiany długości i masy brutto pociągu;
e) zmiany serii pojazdu kolejowego z napędem;
f) zmiany deklarowanego procentu masy hamującej;
g) zmiany prędkości pociągu;
h) przejazdu częściowo inną drogą pod warunkiem pozostawienia 30%
niezmienionej pierwotnej trasy;
3. PLK wprowadza w ramach wolnej zdolności przepustowej dodatkowe aktualizacje RRJ
dla pociągów towarowych według następującego harmonogramu:
L.p.

Wyszczególnienie

1

Składanie wniosków o przydzielenie tras
pociągów

20-21.11.2017

10-11.05.2018

04-05.06.2018

2

Opracowanie projektu rozkładu jazdy na
podstawie złożonych wniosków o
przydzielenie tras pociągów

22-28.11.2017

14-18.05.2018

06-11.06.2018

3

Przekazanie przewoźnikom projektu
rozkładu jazdy pociągów

29.11.2017

21.05.2018

12.06.2018

4

Analiza i zgłaszanie uwag do projektu
rozkładu jazdy pociągów

30.11-01.12.2017

22-23.05.2018

13-14.06.2018

5

Realizacja lub odmowa realizacji uwag i
propozycji zmian

4-6.12.2017

24-28.05.2018

15-19.06.2018

6

Akceptacja rozkładu jazdy pociągów
przez przewoźników

7.12.2017

29.05.2018

20.06.2018

7

Zarządzenie rozkładu jazdy pociągów

8.12.2017

30.05.2018

21.06.2018

8

Okres kursowania pociągów

9.04-8.12.2018

3.09-8.12.2018

01.10-8.12.2018

Terminy
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4. PLK umożliwia modyfikację wniosku o przydzielenie trasy pociągów, z wyjątkiem
rezygnacji z trasy pociągu, której można dokonać jedynie w trybie określonym
w podrozdziale 4.7.
5. PLK rozpatruje wnioski o przydzielenie tras pociągów złożone w terminach wskazanych
w ust. 1, za pomocą ISZTP zgodnie z zasadami określonymi w podrozdziałach 4.1. - 4.2.
6. Wnioski o przydzielenie tras pociągów dotyczące zmian rozkładu jazdy, PLK rozpatruje
biorąc pod uwagę:
1) pierwszeństwo tras pociągów przydzielonych w ramach RRJ;
2) w odniesieniu do tras przydzielonych w ramach RRJ - zasady określone
w podrozdziałach 4.3.1. ust. 2;
3) w odniesieniu do tras przydzielonych w ramach IRJ - zasady określone
w podrozdziale 4.3.2.;
4) w odniesieniu do nowych tras zasady określone w podrozdziale 4.3.1. ust.2.
7. W przypadku zgłoszenia zmian w ramach aktualizacji RRJ, generujących zmiany
rozkładu jazdy pociągów innych aplikantów, aktualizacja RRJ odbywa się po wyrażeniu
zgody przez zainteresowanych aplikantów.
8. Aplikant po otrzymaniu projektu rozkładu jazdy pociągów, uzgadnia albo zgłasza uwagi
lub proponuje zmiany. Uwagi lub propozycje zmian nie mogą dotyczyć elementów, które
nie zostały ujęte przez aplikanta we wnioskach o przydzielenie tras pociągów.
W przypadku braku stanowiska aplikanta w terminach wskazanych w ust. 1, PLK uznaje,
że projekt zmian w RRJ został przyjęty bez uwag.
9. W przypadku gdy PLK nie może w pełni uwzględnić uwag lub zrealizować zmian,
o których mowa w ust. 8:
1) PLK przygotowuje projekt rozkładu jazdy pociągów maksymalnie uwzględniający
uwagi aplikanta;
2) PLK powiadamia o tym aplikanta;
3) aplikant akceptuje projekt, o którym mowa w pkt 1, lub rezygnuje z przydzielonej
zdolności przepustowej w całości albo w części.
10. Odmowa przez aplikanta akceptacji projektu zmiany rozkładu jazdy pociągów w zakresie,
o którym mowa w ust. 9 pkt 3 jest równoznaczna z rezygnacją aplikanta ze złożonych
wniosków.
11. PLK na podstawie uzgodnionych części projektu zmiany rozkładu jazdy pociągów,
zarządza zmianę rozkładu jazdy pociągów.
12. PLK umożliwia zainteresowanym aplikantom i przewoźnikom pobranie opracowanego
rozkładu jazdy pociągów w formie elektronicznej z ISZTP ze strony internetowej www.plksa.pl po terminie zarządzenia, wskazanym w ust. 1 i 3.
13. Wnioski IRJ z terminem kursowania od 10.06.2018 r. do 08.12.2018 r. złożone po dniu
23.01.2018 r. PLK rozpatruje po udostępnieniu aplikantom zmiany rozkładu jazdy.
4.3.3.2. Zmiany, w których nie są rozpatrywane wnioski o przydzielenie tras pociągów
1. PLK wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, wynikające z inwestycji, remontów
lub utrzymania linii kolejowych, w terminach określonych w załączniku 5.2.
2. Zmiany obejmują przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociągów
koniecznych w związku ze zmianą parametrów infrastruktury kolejowej w zakresie;
1) zmian wtórnych wynikających z uwarunkowań zmiany parametrów infrastruktury,
w uzgodnieniu z aplikantem i za zgodą Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
(w ramach tego samego rodzaju przewozów), służące poprawie koordynacji
połączeń i zniwelowaniu utrudnień dla pasażerów;
2) w trakcie opracowania ZRJ dopuszcza się możliwość usunięcia lub dodania
postojów handlowych, a taki zabieg umożliwiłby przejazd pociągu zamiast jego
odwołania.
3. Przed przystąpieniem do opracowania projektu ZRJ, PLK informuje aplikantów
o rozpoczęciu prac nad ZRJ oraz o zamknięciach torowych, które będą w danym okresie
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uwzględnione w projekcie ZRJ, w tym zamknięciach wymagających wprowadzenia
komunikacji zastępczej.
4. W przypadku planowanej realizacji robót na linii kolejowej, powodującej zmiany rozkładu
jazdy pociągów w pasażerskim ruchu krajowym lub międzynarodowym, Centrum
Zarządzania Ruchem Kolejowym najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem zmiany, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku 5.2,
przekazuje do uzgodnienia przez ISZTP i pocztą elektroniczną, odrębnie każdemu
z zainteresowanych aplikantów, projekt ZRJ. Aplikant w okresie nie dłuższym niż 10 dni
kalendarzowych, zgodnie z terminami określonym w załączniku 5.2, uzgadnia projekt
albo zgłasza uwagi lub proponuje zmiany. Brak odpowiedzi ze strony aplikanta jest
jednoznaczny z akceptacją przesłanej propozycji i uzgodnieniem rozkładu jazdy
pociągów.
5. W przypadku, gdy PLK nie może w pełni uwzględnić uwag lub zrealizować zmian,
o których mowa w ust. 4:
1) PLK przygotowuje projekt rozkładu jazdy pociągów maksymalnie uwzględniający
uwagi aplikanta;
2) PLK powiadamia o tym aplikanta;
3) aplikant akceptuje projekt, o którym mowa w pkt 1 , lub rezygnuje z przydzielonej
zdolności przepustowej w całości albo w części.
6. W przypadku konieczności wprowadzenia komunikacji zastępczej, PLK po rozpoczęciu
procesu opracowywania projektu ZRJ, powiadamia aplikanta, a aplikant w terminie 14 dni
kalendarzowych, jednak nie mniej niż 6 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia
podaje informacje o relacjach, czasach przejazdu i terminach kursowania środków
transportu komunikacji zastępczej. W przypadku niedostarczenia chronometrażu
komunikacji zastępczej, PLK zastrzega sobie prawo odwołania pociągów bez
uwzględnienia organizowanej przez aplikanta komunikacji zastępczej.
7. PLK w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zmian do projektów ZRJ
zgłoszonych przez aplikantów wprowadza je, opracowuje plan zajętości krawędzi
peronowych oraz najpóźniej w terminie 40 dni kalendarzowych przed wejściem w życie
i zarządza ZRJ. Opracowany ZRJ PLK przesyła aplikantom pocztą elektroniczną.
8. W przypadku planowanej realizacji robót na linii kolejowej, powodującej zmiany rozkładu
jazdy pociągów w ruchu towarowym, Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zmiany, zgodnie
z załącznikiem 5.2, przekazuje do uzgodnienia przez ISZTP i pocztą elektroniczną,
odrębnie każdemu z zainteresowanych aplikantów, projekt ZRJ. Aplikant w okresie nie
dłuższym niż 10 dni kalendarzowych uzgadnia projekt albo zgłasza uwagi lub proponuje
zmiany. Brak odpowiedzi ze strony aplikanta jest jednoznaczny z akceptacją przesłanej
propozycji i uzgodnieniem rozkładu jazdy pociągów.
W przypadku gdy PLK nie może w pełni uwzględnić uwag lub zrealizować zmian
obowiązuje procedura wskazana w ust. 5.
9. PLK wprowadza zmiany do projektów ZRJ zgłoszone przez aplikantów towarowych
w terminie 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania i zarządza ZRJ. Opracowany ZRJ
PLK przesyła aplikantom pocztą elektroniczną.
10. W przypadku braku zdolności przepustowej, PLK proponuje drogi okrężne, w tym także
dla tras alternatywnych z przesyłkami nadzwyczajnymi, które po akceptacji przez
aplikanta, będą przez PLK automatycznie i bezkosztowo zmieniane wraz
z opracowaniem zgody na przewóz przesyłki nadzwyczajnej w nowej trasie, bez
konieczności składania przez aplikanta wystąpienia o zgodę.
11. Po konsultacjach z aplikantami PLK odwołuje pociągi, których nie można przeprowadzić
po torze czynnym lub drogami okrężnymi.
12. W sytuacji wystąpienia kolizji tras pociągów o równych priorytetach, PLK przyjmuje
rozwiązanie optymalne pod względem wykorzystania zdolności przepustowej linii
kolejowej, tj. udziela pierwszeństwa temu aplikantowi, którego pociąg spowoduje lepsze
wykorzystanie zdolności przepustowej linii kolejowej.
13. W przypadku, kiedy aplikant bez uzasadnionej przyczyny nie uzgodni propozycji zmian
lub przedstawi warunki niemożliwe do spełnienia ze względów technicznoeksploatacyjnych, PLK ma prawo potraktować ZRJ jako obowiązujący. Aplikant
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ma prawo wymagać od PLK podania i uzasadnienia przyczyn, ze względu na które
warunki przez niego przedstawione, zostały uznane za niemożliwe do spełnienia.
14. W przypadku tras międzynarodowych PLK uzgadnia ZRJ (w tym trasy okrężne) z obcymi
zarządcami infrastruktury (DB, SZDC, ZSR, BC, UZ, LG, RŻD).
4.3.3.3. Modyfikacja przydzielonej zdolności przepustowej
1. PLK umożliwia aplikantom złożenie wniosku o modyfikację przydzielonej zdolności
przepustowej.
2. Modyfikacja przydzielonej zdolności przepustowej jest możliwa tylko poprzez złożenie
wniosku za pomocą ISZTP poprzez zakładkę „Modyfikacja przydzielonej zdolności
przepustowej”.
3. W przypadku wniosku o którym mowa w ust. 2 aplikant wskazuje wniosek, który ma
zostać zmodyfikowany oraz zakres wnioskowanej modyfikacji.
4. PLK rozpatruje wnioski o modyfikację przydzielonej zdolności przepustowej złożone
w ramach wprowadzanych zmian do rozkładu jazdy, o których mowa w podrozdziale
4.3.3.1. w zakresie i na zasadach w nim określonych.
5. Poza modyfikacją, o której mowa w ust. 4, modyfikacja może dotyczyć zmiany rodzaju
pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia masy brutto pociągu (dla pociągów towarowych nie
więcej niż o 500 ton).
6. Modyfikacja, o której mowa w ust. 5 powodująca zmiany czasów jazdy zostanie
wprowadzona w ramach wolnej zdolności przepustowej lub po uzyskaniu zgody
zainteresowanych aplikantów na wprowadzenie zmian wtórnych w trasach pociągów
kolidujących z trasą modyfikowaną.
7. Modyfikacja niepowodująca zmiany czasów jazdy zostanie zarządzona automatycznie,
a aplikant niezwłocznie otrzyma zarządzenie rozkładu jazdy pociągów uwzględniające
dokonane modyfikacje.
8. W przypadku modyfikacji przydzielonej zdolności przepustowej, aplikant nie składa
rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu, a PLK nie nalicza opłaty rezerwacyjnej.
9. Akceptacja przez aplikanta zdolności przepustowej przydzielonej na podstawie wniosku,
o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczna z rezygnacją aplikanta z przydzielonej
wcześniej zdolności przepustowej w zakresie objętym pierwotnym wnioskiem.
10. Zmniejszenie masy pociągu nie wymaga składania wniosku o modyfikację przydzielonej
trasy pociągu, natomiast PLK umożliwia złożenie wniosku o taką modyfikację
do momentu uruchomienia pociągu.
11. PLK w okresie obowiązywania RRJ, w ramach istniejącej wolnej zdolności przepustowej,
umożliwia aplikantom w zakresie przewozu osób, których rozkład jazdy ma zostać
podany do publicznej wiadomości, na 40 dni kalendarzowych przed dniem planowanego
odjazdu pociągu, dokonanie następujących modyfikacji:
1) łączenia relacji pociągów;
2) dodania postojów w istniejącej trasie pociągu;
3) usunięcia postojów z istniejącej trasy pociągu.
12. Wnioski o modyfikację przydzielonej zdolności przepustowej przyjmowane będą od dnia
1 listopada 2017 r.

11. Podrozdział 4.4.4. Ramowa zdolność przepustowa, którego tytuł i treść otrzymuje
brzmienie:
„4.4.4. Wpływ umów ramowych
1. PLK przeprowadza okresowe 2 razy w roku tj. w miesiącu kwietniu i październiku
konsultacje z aplikantem w celu dokonania przeglądu umowy ramowej i uzasadnienia dla
jej kontynuowania.
PLK, w przypadku stwierdzenia wykorzystania mniejszego niż 70% liczby pociągów
na danych liniach kolejowych przez okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych:
styczeń – marzec, lipiec – wrzesień, dla których przydzielono trasy w rocznym rozkładzie
jazdy pociągów zgodnie z przydzieloną ramową zdolnością przepustową, zmniejsza dla
tych linii ramową zdolność przepustową dla kolejnych rocznych rozkładów jazdy
pociągów analogicznie o % jej niewykorzystania.
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W przypadku przedstawienia przez Aplikanta powodów mniejszego wykorzystania liczby
tras pociągów, PLK z Aplikantem ustalą wielkość zmniejszenia ramowej zdolności
przepustowej dla tych linii/odcinków.
2. Aplikant informuje bezzwłocznie PLK o każdym zamiarze niewykorzystania ramowej
zdolności przepustowej.
3. PLK publikuje wykaz ramowej zdolności przepustowej nie później niż trzy miesiące
po zawarciu umowy ramowej, po wprowadzeniu zmiany do tej umowy lub po jej
rozwiązaniu, w sposób zapewniający poszanowanie tajemnicy handlowej.”

12. Podrozdział 4.5. Przydzielanie zdolności przepustowej na potrzeby utrzymania,
rewitalizacji i modernizacji, który otrzymuje brzmienie:
„4.5. Przydzielanie zdolności przepustowej na potrzeby utrzymania, rewitalizacji
i modernizacji
1. Przydzielanie zdolności przepustowej w celu realizacji przejazdu na potrzeby utrzymania,
rewitalizacji i modernizacji odbywa się według zasad określonych w rozdziale 4.
2. Przejazd pociągu na potrzeby, o których mowa w ust. 1, realizowany jest w oparciu
o opracowany rozkład jazdy pociągu lub regulamin prowadzenia ruchu na linii/odcinku,
dla którego nie jest przygotowany rozkład jazdy pociągów, przez przewoźników
kolejowych, którzy zawarli z PLK Umowę o wykorzystanie.
3. Wniosek o przydzielenie trasy pociągu na potrzeby, o których mowa w ust. 1, składany
przez aplikanta, przy czym w przypadku wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej
na potrzeby utrzymania, składany jest on przez aplikanta będącego przewoźnikiem
kolejowym i podlega autoryzacji przez uprawnionego pracownika właściwej terytorialnie
jednostki organizacyjnej PLK.
4. Wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej na potrzeby utrzymania (przejazd
utrzymaniowo-naprawczy), w części zawierającej uwagi i wskazówki musi zawierać:
1) nazwę właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PLK uzgadniającej Wniosek;
2) nr Umowy utrzymaniowo-naprawczej, stanowiącej podstawę dla realizacji przejazdu
pociągu (umowa zawierana przez PLK z wykonawcą usług w zakresie utrzymania,
nadzoru, przeprowadzania badań lub naprawy infrastruktury kolejowej);
3) nr zgody, imię i nazwisko, skrót stanowiska służbowego oraz numer telefonu
wyznaczonej/ych osoby/osób uzgadniającej Wniosek ze strony właściwej
terytorialnie jednostki organizacyjnej PLK.
5. Za przejazd pociągu na potrzeby utrzymaniowe, zlecane przez PLK, nie nalicza się opłat.”

13. Podrozdział 4.6. Komunikacja zastępcza, który otrzymuje brzmienie:
„4.6. Komunikacja zastępcza
1. W przypadku wystąpienia ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, z przyczyn
leżących po stronie PLK, przewoźnik może realizować przewozy osób z wykorzystaniem
środków transportu drogowego, dostosowanych do liczby podróżnych, wykonywanego
przez przewoźnika drogowego posiadającego licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub przedsiębiorcę w zakresie
przewozu osób taksówką.
2. Planowanie komunikacji zastępczej z powodu planowanych zamknięć torowych odbywa się
w procesie opracowywania i uzgadniania ZRJ, o którym mowa w podrozdziale 4.3.3.2. ust. 6.
Właściwa terenowo ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK
wskazuje jednostkę organizacyjną PLK, którą przewoźnik obciąża kosztami, o których
mowa w ust. 3.
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3. PLK obowiązana jest do pokrycia dodatkowych kosztów ponoszonych przez przewoźnika
z tytułu wprowadzenia komunikacji zastępczej, jeżeli jej wprowadzenie wynika z przyczyn
leżących po stronie PLK.
Przez dodatkowe koszty, o których mowa wyżej, rozumie się różnicę pomiędzy kosztami
za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, które poniósłby przewoźnik w przypadku
realizacji przejazdu bez jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury kolejowej,
powstałych z przyczyn leżących po stronie PLK, a pełnymi udokumentowanymi fakturą
kosztami ponoszonymi przez przewoźnika za wykonanie usługi komunikacji zastępczej
przez realizatora tej usługi.
Pełne koszty, o których mowa powyżej, odnoszą się do kwoty z faktury wystawionej przez
realizatora wykonującego usługi komunikacji zastępczej, są to koszty udostępnienia
pojazdu drogowego wraz z jego kierowcą.
4. Rozliczenia kosztów komunikacji zastępczej odbywają się zgodnie z postanowieniami Umowy.
W przypadku prowadzenia robót inwestycyjnych przez PLK w lokalizacjach związanych
z realizacją projektów POIiŚ, CEF lub POPW, rozliczenie kosztów komunikacji
zastępczej odbywać się będzie na podstawie odrębnie zawartego porozumienia.
5. W celu rozliczenia kosztów komunikacji zastępczej przewoźnik będzie zobowiązany do
złożenia oświadczenia o dokonaniu oceny efektywności i racjonalności organizacji
komunikacji zastępczej oraz oświadczenia o nierefundowaniu dodatkowych kosztów
komunikacji zastępczej przez organizatora transportu zbiorowego.
6. Wprowadzenie komunikacji zastępczej przez przewoźnika z przyczyn, o których mowa
w podrozdziale 4.8.2. ust. 1 oraz nieplanowanych zamknięć torowych nieujętych w ZRJ,
odbywa się w trybie operatywnego uzgodnienia z właściwą terenowo ekspozyturą
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK (zgodnie z załącznikiem 4.3). Przewoźnik,
przed wprowadzeniem komunikacji zastępczej, informuje właściwą terenowo
ekspozyturę Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK podając:
1) datę i godzinę wprowadzenia komunikacji zastępczej;
2) wykaz pociągów, za które zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza;
3) relację trasy przejazdu komunikacji zastępczej.
Wyżej wymienione informacje powinny być również przekazane w formie pisemnej.”

14. Podrozdział 7.1. Organizacja i realizacja przejazdów pociągów, w którym ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„Skład wagonów lub innych pojazdów kolejowych sprzęgniętych z czynnym pojazdem
trakcyjnym albo pojazd trakcyjny osygnalizowany i przygotowany do jazdy uzyskuje status
pociągu z chwilą zgłoszenia gotowości do odjazdu na stacji początkowej. Status pociągu
utrzymują wszystkie pociągi wjeżdżające z sieci innych zarządców lub obiektów
infrastruktury usługowej lub infrastruktury prywatnej na podstawie rozkładu jazdy.
Status pociągu wygasa w przypadku:
1) przybycia pociągu do stacji końcowej określonej w rozkładzie jazdy lub wyjazdu
pociągu z sieci PLK,
2) zgłoszenia przez maszynistę pociągu na stacji pośredniej braku możliwości
kontynuowania dalszej jazdy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub
niezgłoszenia gotowości do jego odjazdu w przeciągu 24 godz. od chwili przybycia
do stacji pośredniej.
W przypadku wygaśnięcia statusu pociągu, jego ponowne uruchomienie następuje
po przydzieleniu nowej trasy pociągu.
Ruch pociągów na liniach PLK odbywa się według opracowanego rozkładu jazdy pociągów
na podstawie wniosków o przydzielenie tras pociągów.”;

15. Podrozdział 7.1. Organizacja i realizacja przejazdów pociągów , w którym ust. 7 i 8
zostają uchylone;
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16. Zmianę w załącznikach:
1) „3.2. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących przewoźnika korzystającego
z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,
2) „5.2. Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz
przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2017/2018”
17. Zmianę tytułu załącznika „4.1. Dane kontaktowe pracowników PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. udzielających szczegółowych informacji o parametrach techniczno eksploatacyjnych linii kolejowych, posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych ” na:
„4.1. Dane kontaktowe pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielających
szczegółowych informacji o parametrach techniczno-eksploatacyjnych linii
kolejowych, posterunków ruchu i punktów eksploatacyjnych oraz informacji na temat
bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych”
- a tym samym jego aktualizację i odpowiednią modyfikację spisu załączników;
18. Zmianę numeracji załącznika „4.5. Wykaz komend regionalnych Straży Ochrony
Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” na „4.4.”
- a tym samym odpowiednią modyfikację spisu załączników;
19. Uchylenie załącznika „4.6. OSS (One Stop Shop)
międzynarodowej sieci punktów OSS – RailNetEurope”;

działające

w

ramach

20. Dodanie załącznika „6.4. Zakres informacji do ujęcia we wniosku o przydzielenie zdolności
przepustowej w celu wykonania manewrów, postoju lub w celu korzystania z obiektów
infrastruktury usługowej (OIU)”
- a tym samym odpowiednią modyfikację spisu załączników.
Załączniki:
1. Rozdział Definicje pojęć i skrótów w Regulaminie,
2. Rozdział 1. Informacje ogólne,
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Załącznik nr 1 do Zmiany nr 11 z dnia 12 września 2017 r.
wprowadzonej w Regulaminie sieci 2017/2018

Definicje pojęć i skrótów w Regulaminie
1.

2.

W niniejszym Regulaminie stosowane są pojęcia dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej
określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.) i aktach wykonawczych do niej,
w tym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755).
Dla potrzeb Regulaminu wprowadza się definicje następujących pojęć i skrótów:
1) Aplikant – przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych
obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności
przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor,
nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego [zgodnie z definicją określoną w art. 4
pkt 9b Ustawy];
2) CID (ang. Corrdidor Information Document) – dokument zawierający informacje o warunkach
użytkowania korytarza towarowego, w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci
kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy;
3) C-OSS (ang. Corridor One-Stop Shop) – korytarzowy punkt kompleksowej obsługi wniosków
w sprawie zdolności przepustowej infrastruktury, w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci
kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy;
4) cykliczny rozkład jazdy – rozkład jazdy grupy pociągów, zgodnie z definicją określoną
w § 2 pkt 1 Rozporządzenia;
5) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;
6) IRJ – indywidualny rozkład jazdy pociągu, w rozumieniu § 8 Rozporządzenia;
7) ISZTP – Internetowy System Zamawiania Trasy Pociągu „Zamawiaj i Jedź” – aplikacja
umożliwiająca aplikantom i przewoźnikom kolejowym kompleksową obsługę wniosków
o przydzielenie tras pociągów;
8) Katalog PLK – oferta tras pociągów tworzona i udostępniana na podstawie powtarzającego się
zapotrzebowania na zdolność przepustową dla wniosków IRJ lub na wniosek aplikantów;
9) kolejowy korytarz towarowy – korytarz towarowy, w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy;
10) kolizja pomiędzy złożonymi wnioskami – sytuacja, w której co najmniej dwóch przewoźników
kolejowych złożyło wnioski o przydzielenie tras pociągów (zgodnie z definicją trasy pociągu
określoną w art. 4 pkt 12 Ustawy) na korzystanie z tego samego odcinka linii w tym samym czasie;
11) koordynacja – proces rozwiązywania przez PLK, w drodze konsultacji z przewoźnikami
kolejowymi, kolizji pomiędzy złożonymi wnioskami o przydzielenie tras pociągów;
12) międzynarodowe konferencje rozkładów jazdy – konferencje mające na celu uzgodnienie
międzynarodowych tras pociągów organizowane w ramach FTE (Forum Train Europe), OSŻD
(Organizacja Współpracy Kolei) i RNE (RailNetEurope) oraz inne współorganizowane przez PLK;
13) obszar konstrukcyjny – ustalony przez PLK obszar działania stanowiska ds. konstrukcji
rozkładów jazdy pociągów;
14) okres przepełnienia – część doby, doba lub dni ustalone przez PLK, w których popyt na zdolność
przepustową linii kolejowej lub jej odcinka nie może być w pełni zaspokojony, w tym biorąc pod
uwagę parametry pociągu zamówione przez przewoźnika, nawet po dokonaniu koordynacji;
15) PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie;
16) pociąg ekspresowy – pociąg pasażerski kursujący w połączeniach krajowych (EX, EI) lub
międzynarodowych (EC, EN) z maksymalną prędkością > 130 km/h, wykonujący przewóz łącząc
ze sobą miasta aglomeracyjne lub centra turystyczne, który charakteryzuje się brakiem lub
niewielką liczbą postojów, ograniczoną do dużych miast i ważnych węzłów kolejowych, w składzie
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17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

38)

którego znajduje się strefa o podwyższonym standardzie oraz wyodrębniona strefa
gastronomiczna;
pociąg międzynarodowy – pociąg kursujący w połączeniach z przekroczeniem granicy
państwa, z wyłączeniem pociągów transgranicznych;
pociąg międzywojewódzki – pociąg pasażerski kursujący w połączeniach krajowych
z przekroczeniem granicy województwa, inny niż pociąg wojewódzki;
pociąg transgraniczny – pociąg wojewódzki kursujący w strefie transgranicznej, o której mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.);
pociąg wojewódzki – pociąg pasażerski kursujący w granicach administracyjnych województwa
lub do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia
dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu oraz pociąg powrotny, inny niż pociąg
międzywojewódzki;
pracownicy PLK – pracownicy PLK oraz inne osoby, którymi się ona posługuje w celu
wykonywania Umowy o przydzielenie lub Umowy o wykorzystanie lub Umowy ramowej;
pracownicy przewoźnika – pracownicy przewoźnika kolejowego oraz inne osoby, którymi się on
posługuje w celu wykonywania Umowy o wykorzystanie;
Prezes UTK – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
przerwa technologiczna – ustalone przez zarządcę czasowe ograniczenie udostępniania
infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac
inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania;
przewoźnik – przewoźnik kolejowy, zgodnie z definicją określoną w art. 4 pkt 9 Ustawy;
przewóz okazjonalny – pasażerski przewóz okazjonalny, zgodnie z definicją określoną w art. 4
pkt 22a Ustawy, realizowany w ramach wolnej zdolności przepustowej;
ramowa zdolność przepustowa – zdolność przepustowa zarezerwowana na podstawie Umowy
ramowej;
ramy czasowe – czas określony w umowie ramowej, w którym PLK zarezerwuje ramową
zdolność przepustową dla planowanej trasy pociągu;
Regulamin – Regulamin sieci 2017/2018;
relacja pociągu – droga przejazdu pociągu pomiędzy rozkładowym punktem początkowym
i końcowym, przy czym punkt początkowy relacji pociągu nie może być jednocześnie jej punktem
końcowym;
Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755);
RRJ – roczny rozkład jazdy pociągów, w rozumieniu art. 29f Ustawy;
SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;
SID – System Informatyczny Detekcji Stanów Awaryjnych Taboru;
sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą dróg kolejowych zarządzany przez zarządcę
infrastruktury;
SKRJ – System Konstrukcji Rozkładu Jazdy;
studium rozkładu jazdy pociągów – propozycja rozkładu jazdy pociągu, niestanowiąca
podstawy do realizacji przejazdu, będąca wstępną informacją dotyczącą drogi i czasu przejazdu,
pozwalająca oszacować koszty przejazdu;
sytuacja nadzwyczajna – sytuacja, w której w wyniku nagłego wydarzenia powstałego
niezależnie od woli stron Umowy o wykorzystanie, stwarzającego zakłócenie lub zagrożenie
zakłócenia procesu eksploatacyjnego na liniach PLK, niemożliwe jest wykonanie zobowiązań
wynikających z tej umowy, a której żadna ze stron umowy, przy zachowaniu należytej staranności,
nie mogła przewidzieć lub zapobiec.
Sytuacja nadzwyczajna może wynikać z:
a) wprowadzenia na całym obszarze kraju lub jego części stanu nadzwyczajnego (stanu klęski
żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego),
b) protestów społecznych (np. strajki),
c) wydarzeń o charakterze terrorystycznym lub ich przesłanek,
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39)

40)
41)
42)
43)
44)
45)

46)
47)

48)
49)

50)
51)
52)

d) innych nieprzewidzianych wydarzeń jak: powodzie, pożary, huragany, osuwiska ziemi,
długotrwałe opady atmosferyczne, potrącenia osób postronnych, kolizje ze zwierzętami /
wkraczanie zwierząt w skrajnię, awarie zewnętrznych sieci energetycznych lub zewnętrznych
sieci łączności itp., w tym również będących rezultatem decyzji władz publicznych
(administracji rządowej lub samorządowej), skutkujących zmianami w procesie
eksploatacyjnym;
sytuacja potencjalnie niebezpieczna – sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe
niebędące poważnym wypadkiem, wypadkiem lub incydentem, powodujące nieznaczny wzrost
ryzyka – do kontrolowanego poziomu nieprzekraczającego poziomu ryzyka akceptowalnego,
zgodnie z definicją określoną w Instrukcji Ir-8;
trasa jednosieciowa – trasa pociągu niewykraczająca poza jedną sieć kolejową;
trasa międzynarodowa - trasa pociągu przebiegająca przez więcej niż jedną sieć kolejową
i wykraczająca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
trasa wielosieciowa – trasa pociągu przebiegająca przez więcej niż jedną sieć kolejową
i niewykraczająca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
Umowa o przydzielenie – umowa o przydzielenie zdolności przepustowej zawierana
z aplikantem;
Umowa o wykorzystanie – umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej zawierana
z przewoźnikiem;
Umowa ramowa – umowa o rezerwację zdolności przepustowej w okresie wykraczającym poza
okres obowiązywania RRJ, bez określania szczegółowych tras pociągów, zawierana
z aplikantem;
Ustawa – ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1727 z późn. zm.);
właściwy organ – organ publiczny lub grupa organów publicznych państwa członkowskiego lub
państw członkowskich UE, uprawnionych do ingerowania w publiczny transport pasażerski na danym
obszarze geograficznym, lub instytucja posiadająca takie uprawnienia – w rozumieniu rozporządzenia
(WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;
WRJ – wewnętrzny rozkład jazdy pociągów przeznaczony do użytku pracowników PLK
i przewoźników;
wstępnie ustalona międzynarodowa trasa pociągu – trasa pociągu, w rozumieniu art. 14 ust.
3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport;
wykres ruchu – graficzne przedstawienie rozkładu jazdy pociągów poprzez zobrazowanie tras
pociągów w układzie współrzędnych czasu i drogi;
zespół zarządzania kryzysowego – element kolejowego systemu zarządzania kryzysowego
powoływany w strukturach PLK;
ZRJ – zastępczy rozkład jazdy pociągów opracowywany w ramach zmiany rozkładu jazdy
pociągów, wynikającej z planowanych inwestycji, remontów lub utrzymania linii kolejowych,
w której nie są rozpatrywane wnioski o przydzielenie tras pociągów.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Wprowadzenie
1. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2001 r. (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),
została zarejestrowana i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000037568 –
rejestracja z dnia 22 sierpnia 2001 r.
2. PLK działa – wykonując zadania zarządcy infrastruktury kolejowej na zarządzanej przez siebie sieci
kolejowej – w oparciu o nadany statut, przepisy Ustawy, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), ustawy z dnia 8 września 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 680) oraz inne obowiązujące przepisy.
3. PLK posiada autoryzację bezpieczeństwa nr PL/31/0015/0010 ważną od dnia 30 grudnia 2015 r.
do 30 grudnia 2020 r.
1.2. Cel
Zasady współpracy i wymagania niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z infrastruktury
kolejowej zarządzanej przez PLK odnoszące się do wszystkich aplikantów i przewoźników kolejowych
zawiera Regulamin.
1.3. Ramy prawne
Podstawowe warunki prawne funkcjonowania transportu kolejowego, w tym dostępu do infrastruktury
kolejowej, określają przepisy Ustawy, akty wykonawcze do niej oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym kształtujące stosunki handlowe podmiotów gospodarczych.
1.4. Status prawny
1.4.1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy i rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury
kolejowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 788 ze zm.).
2. Projekt Regulaminu został skonsultowany z przewoźnikami kolejowymi, a wyniki konsultacji zostały
omówione przez Radę Przewoźników działającą przy Zarządzie PLK.
3. Regulamin został przyjęty do stosowania uchwałą Zarządu PLK.
4. Postanowienia Regulaminu dostosowano do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r., poz. 1923) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755).

1.4.2

Odpowiedzialność

1. PLK ponosi odpowiedzialność za dane publikowane w Regulaminie, monitoruje ich poprawność
i dokonuje aktualizacji na dzień publikacji zmian.
2. PLK nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez inne podmioty pod adresami
internetowymi podanymi w Regulaminie, w tym za dane opracowywane przez innych zarządców
infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej.
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1.4.3 Procedura odwoławcza
Skargi i wnioski dotyczące działalności PLK przyjmowane są przez wszystkie jednostki organizacyjne
PLK, w zakresie obszaru ich działania, a w zakresie realizacji Umowy o przydzielenie lub Umowy
o wykorzystanie - zgodnie z daną Umową.

1.5. Struktura Regulaminu sieci
Regulamin składa się z dwóch części:
1) opisowej - określającej m.in. warunki dostępu do infrastruktury kolejowej, przydzielania zdolności
przepustowej, korzystania z przydzielonej zdolności przepustowej, rodzaje świadczonych usług
oraz informacje o opłatach;
2) załączników - zawierających m.in. charakterystykę sieci kolejowej, wykazy jednostek i komórek
organizacyjnych przywoływanych w części opisowej Regulaminu, wzory dokumentów, wykaz
przepisów wewnętrznych obowiązujących aplikanta/przewoźnika, harmonogramy zamknięć
torowych, dane teleadresowe PLK.
1.6. Obowiązywanie, zmiany i aktualizacja
1.6.1 Okres obowiązywania
Regulamin obowiązuje w całym okresie przygotowywania, opracowywania i obowiązywania rozkładu
jazdy pociągów 2017/2018.
1.6.2

Proces zmian i aktualizacji

1. Zmiany w części opisowej Regulaminu dokonywane są w uzasadnionych przypadkach po
wcześniejszych konsultacjach z aplikantami. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 10 dni od daty
ich wprowadzenia.
2. Zmian w załączniku 5.1 dokonuje się najpóźniej przed terminem wejścia w życie rocznego rozkładu
jazdy pociągów.
3. Zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa dokonywane są
z zachowaniem terminów określonych tymi przepisami.
4. PLK aktualizuje dane w załącznikach charakteryzujących infrastrukturę kolejową, mających wpływ
na opracowanie rozkładu jazdy pociągów, najpóźniej przed terminem nadania projektu zastępczego
rozkładu jazdy, wskazanym w załączniku 5.2.
5. PLK w razie potrzeby aktualizuje dane w pozostałych załącznikach.
6. Konsultacje, o których mowa w podrozdziale 1.4.1. oraz w ust. 1 powyżej - przeprowadzane są
z aplikantami za pomocą poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej do korespondencji
dotyczącej Regulaminu, należy przesłać na adres regulamin@plk-sa.pl.
7. Aplikanci w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania projektu zmiany mogą zgłaszać uwagi za
pomocą poczty elektronicznej.
1.7. Publikowanie
1. Pełny tekst Regulaminu wraz z załącznikami publikowany jest na stronie internetowej www.plk-sa.pl.
w zakładce: Dla klientów i kontrahentów / Warunki udostępnienia infrastruktury i regulaminy /
Regulaminy sieci.
2. PLK informuje aplikantów o ogłoszeniu Regulaminu oraz wprowadzeniu zmian i aktualizacji,
za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem przekazania na adres wskazany w podrozdziale
1.8. ust. 6, adresu poczty elektronicznej aplikanta.
3. Aktualizacja danych w załącznikach charakteryzujących infrastrukturę kolejową publikowana jest
w formie porównania do poprzedniej wersji.
4. Wersje anglojęzyczne regulaminów sieci państw zrzeszonych w RNE są publikowane pod adresem:
http://www.rne.eu/members_ns

2

Załącznik nr 2 do Zmiany nr 11 z dnia 12 września 2017 r.
wprowadzonej w Regulaminie sieci 2017/2018
1.8. Dane kontaktowe
1. Dane kontaktowe pracowników PLK udzielających szczegółowych informacji o parametrach
techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych, posterunków ruchu i punktów eksploatacyjnych oraz
informacji na temat bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych – zawiera załącznik
4.1.
2. Dane kontaktowe stanowisk ds. ochrony środowiska w zakładach linii kolejowych PLK, udzielających
szczegółowych informacji w zakresie dotyczącym problematyki ochrony środowiska na zarządzanej
infrastrukturze kolejowej – zawiera załącznik 4.2.
3. Dane kontaktowe ekspozytur Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK – zawiera załącznik
4.3.
4. Dane kontaktowe Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei PLK – zawiera załącznik 4.4.
5. Dane kontaktowe do jednostek/komórek organizacyjnych PLK są podane we właściwych
tematycznie częściach Regulaminu.
6. Uwagi i zapytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: regulamin@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 30 80; kolejowy nr tel.: (922) 473 30 80
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 28 04; kolejowy nr faksu: (922) 473 28 04
1.9. Kolejowe Korytarze Towarowe
1. Przez sieć kolejową zarządzaną przez PLK przebiegają dwa międzynarodowe kolejowe korytarze
towarowe (RFC), z dziewięciu wyznaczonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej
na konkurencyjny transport towarowy:
1) Korytarz towarowy nr 5: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie (RFC5): Świnoujście / Gdynia –
Katowice – Ostrawa / Żylina – Bratysława / Wiedeń – / Klagenfurt – Udine – (Wenecja –
Bolonia/Rawenna) / Triest / – Graz – Maribor – Lublana – Koper / Triest;
2) Korytarz towarowy nr 8: Morze Północne – Morze Bałtyckie (RFC8): Wilhelmshaven /
Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpia – Akwizgran – Hannover / Berlin
– Warszawa - Terespol (granica polsko-białoruska) / Kowno – Ryga – Tallinn / Falkenberg –
Praga / Wrocław – Katowice – Medyka (granica polsko-ukraińska) (przy czym realizacja
wydłużenia do Medyki jest planowana w 2020 roku).
Wykaz linii kolejowych zaliczanych do ww. europejskich korytarzy towarowych zawiera
załącznik 2.18.
2. Informacje o ofercie korytarzy towarowych, w tym o wstępnie ustalonych międzynarodowych trasach
pociągów, o rezerwie zdolności przepustowej oraz CID publikuje się w języku angielskim na stronach
internetowych: www.rfc5.eu oraz www.rfc8.eu.
3. Szczegółowe informacje na temat kolejowych korytarzy towarowych publikuje się w języku
angielskim na stronach internetowych www.rfc5.eu oraz www.rfc8.eu. Warunki korzystania
z kolejowych korytarzy towarowych zawarte są w dokumentach CID publikowanych w języku
angielskim na ww. stronach internetowych.

1.10. RailNetEurope – międzynarodowa współpraca zarządców infrastruktury
Informacje na temat międzynarodowej współpracy zarządców infrastruktury kolejowej państw
zrzeszonych w RNE publikuje się w języku angielskim na stronie:
http://www.rne.eu/organisation
1.10.1 One Stop Shop (OSS)
OSS (One Stop Shop) działające w ramach międzynarodowej sieci punktów OSS – RailNetEurope
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
Stanowisko ds. One Stop Shop
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: oss@plk-sa.pl
miejski nr tel.: (00 48) 22 473 34 69; kolejowy nr tel.: (922) 473 34 69
miejski nr faksu: (00 48) 22 473 23 59; kolejowy nr faksu: (922) 473 23 59
Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych)
Informacja dotycząca sieci punktów One Stop Shop (OSS)
One Stop Shop PKP PLK S.A. nadzoruje proces uzgadniania przejazdów międzynarodowych według
IRJ, oraz w ścisłej współpracy z innymi komórkami OSS a zwłaszcza z sąsiednich zarządów, udziela
informacji:
1) o produktach i usługach oferowanych przez zarządców infrastruktury,
2) o warunkach, które muszą być spełnione dla uzyskania dostępu do infrastruktury któregokolwiek
z zarządców infrastruktury – członków RNE,
3) na temat opłat za udostępnianie infrastruktury obowiązujących u zarządców infrastruktury –
członków RNE.
Lista punktów kontaktowych OSS oraz szczegółowe informacje o narzędziach informatycznych RNE
dostępne są na stronie:
www.railneteurope.com
Informacje dotyczące danych kontaktowych zagranicznych komórek OSS publikuje się w języku
angielskim na stronie:
http://www.rne.eu/oss_network
1.10.2 Narzędzia RNE
Podstawowe narzędzia informatyczne RNE:
PCS

Path Coordination System

system koordynacji tras pociągów

http://pcs.rne.eu/

CIS

Charging Information System

system informacji o opłatach

http://cis.rne.eu/

TIS

Train Information System

system informacji o pociągach

http://tis.rne.eu/

Więcej informacji na temat funkcjonalności poszczególnych narzędzi można uzyskać na stronach
internetowych wskazanych w tabeli.
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