Zmiana nr 7 z dnia 1 lipca 2019 r.
wprowadzona w Regulaminie sieci 2019/2020
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza w Regulaminie sieci 2019/2020 zmianę nr 7,
w wyniku której:
1. Podrozdział 6.5. [Plan wykonania] ust. 3 ostatnie zdanie – zostaje uzupełniony o stawkę
rekompensaty za minutę opóźnienia pociągu w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020,
w wysokości 5,30 zł (słownie: pięć złotych, trzydzieści groszy).
2. Podrozdział 6.8. [Gwarancje finansowe] otrzymuje brzmienie:
1. PLK może żądać przedstawienia przez aplikanta lub przewoźnika gwarancji finansowej,
o której mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia
2015 r. w sprawie kryteriów w odniesieniu do wnioskodawców składających wnioski
o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz uchylającym
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2014.
2. Gwarancja finansowa może być składana wyłącznie w formie:
1) płatności zaliczkowych mających na celu zmniejszenie i uregulowanie
z wyprzedzeniem przyszłych zobowiązań do dokonania płatności z tytułu opłat za
usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej;
2) gwarancji instytucji finansowych, które zobowiążą się do uregulowania zobowiązań
do dokonania płatności z tytułu opłat za usługi wykonywane w ramach minimalnego
dostępu do infrastruktury kolejowej z chwilą, gdy staną się one wymagalne.
Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez
Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) albo przez oddział zagranicznej instytucji
kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza listy KNF wymaga uzyskania gwarancji
przez bank lub zakład ubezpieczeń nadzorowany przez KNF lub przez oddział
zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF:
https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow
Gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub zakłady ubezpieczeń objęte
postępowaniem naprawczym.
3. PLK opiera swoje żądanie przedstawienia gwarancji finansowej na ocenie wiarygodności
kredytowej aplikanta lub przewoźnika nie starszej niż dwa lata, udostępnionej przez
agencję ratingową lub inny podmiot opracowujący zawodowo ratingi lub punktowe oceny
kredytowej.
4. PLK poinformuje na wniosek aplikanta lub przewoźnika o przyznanej mu ocenie
wiarygodności kredytowej przez podmiot opracowujący zawodowo ratingi lub punktowe
oceny kredytowe.
5. Wysokość wymaganej przez PLK gwarancji finansowej od aplikanta lub przewoźnika
odpowiada równowartości szacowanej kwoty brutto opłat za zamówione usługi w ramach
minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane z przejazdami pociągów oraz
szacowanych opłat brutto za manewry lub postoje pojazdów kolejowych, naliczonych za
maksymalnie dwa kolejno następujące po sobie okresy rozliczeniowe. Termin ważności
gwarancji finansowej wystawionej przez instytucję finansową musi obejmować cały
rozkład jazdy oraz 2 miesiące następujące po jego zakończeniu.
6. PLK stosuje następujące wymogi w zakresie gwarancji finansowych:
1) dla aplikanta, który nie jest przewoźnikiem:
a) w przypadku pozytywnej oceny ratingowej lub wiarygodności kredytowej PLK nie
będzie żądać przedstawienia gwarancji instytucji finansowych, o ile bieżące
należności wskazanego do wykorzystania zdolności przepustowej przewoźnika,
będą regulowane, w terminie do 60 dni od daty ich wymagalności,
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2)

b) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodności kredytowej (lub ich
braku), PLK ma prawo żądać przedstawienia gwarancji instytucji finansowych
zabezpieczającej przyszłe należności wskazanego do wykorzystania zdolności
przepustowej przewoźnika;
dla przewoźnika:
a) w przypadku pozytywnej oceny ratingowej lub wiarygodności kredytowej PLK nie
będzie żądać przedstawienia gwarancji finansowej, o ile bieżące należności za
wykonywane usługi będą regulowane w terminie do 60 dni od daty ich
wymagalności,
b) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodności kredytowej - i nie
wystąpienia w okresie ostatnich 12 miesięcy przypadku zalegania z płatnością
powyżej 30 dni od daty jej wymagalności, PLK ma prawo żądać przedstawienia
gwarancji finansowej, o ile bieżące należności za wykonywane usługi nie będą
regulowane w terminie do 30 dni od daty ich wymagalności,
c) w przypadku negatywnej oceny ratingowej lub wiarygodności kredytowej –
i wystąpienia w okresie ostatnich 12 miesięcy przynajmniej jednego przypadku
zalegania z płatnością powyżej 30 dni od daty jej wymagalności, PLK ma prawo
żądać przedstawienia gwarancji finansowej zabezpieczającej przyszłe
należności w terminie 10 dni przed pierwszym dniem miesiąca, w którym
rozpoczyna się realizacja przejazdów pociągów.

7. PLK ma prawo żądać uzupełnienia/wystawienia dodatkowej gwarancji finansowej
w następujących przypadkach:
1) gdy w okresie 2 miesięcy wartość opłat za: zamówione usługi związane
z przejazdami pociągów, manewry lub postoje pojazdów kolejowych, przekroczy
wartości szacowane, o których mowa w ust. 5;
2) gdy PLK wykorzysta część lub całość gwarancji finansowej na zabezpieczenie
należności.
8. W przypadku nieprzedstawienia lub nieuzupełnienia gwarancji finansowej w terminie
ustalonym przez PLK w Umowie o przydzielenie, aplikant niebędący przewoźnikiem
zostanie wezwany do wniesienia gwarancji instytucji finansowej w terminie 10 dni od
dnia otrzymania wezwania.
9. W przypadku nieprzedstawienia lub nieuzupełnienia gwarancji finansowej w terminie
ustalonym przez PLK w Umowie o wykorzystanie, przewoźnik zostanie wezwany do
wniesienia gwarancji instytucji finansowej w terminie 10 dni lub dokonania płatności
zaliczkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieprzedstawienie lub
nieuzupełnienie przez przewoźnika wymaganej wezwaniem gwarancji finansowej
(rozumianej jako płatność zaliczkowa lub gwarancja instytucji finansowej) może
skutkować wystąpieniem przez PLK z wnioskiem do Prezesa UTK o wyrażenie zgody
na rozwiązanie Umowy o wykorzystanie.
10. Gwarancja instytucji finansowej powinna być przedstawiona według wzoru stanowiącego
załącznik do Umowy o przydzielenie lub Umowy o wykorzystanie. PLK dopuszcza
gwarancje, których zapisy odbiegają od przedstawionego wzoru, po wcześniejszej
akceptacji ich treści.
11. Szczegóły przedstawiania, uzupełniania i uruchomienia zapłaty gwarancji instytucji
finansowych określają Umowy o przydzielenie lub Umowy o wykorzystanie.
12. PLK nie żąda przedstawienia gwarancji instytucji finansowej w przypadku wnoszenia

opłat za usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej
bezpośrednio na rzecz PLK przez właściwy organ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
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3. Załączniki:
1) 2.1 (P)
2) 2.1 (A)
3) 2.1 (T)
4) 2.2.
5) 2.3.
6) 2.4.
7) 2.5.

Wykaz maksymalnych prędkości – składy wagonowe,
Wykaz maksymalnych prędkości – autobusy szynowe i EZT,
Wykaz maksymalnych prędkości – pociągi towarowe,
Wykaz maksymalnych nacisków osi,
Wykaz maksymalnych nacisków liniowych (na 1 metr bieżący toru),
Klasy odcinków linii kolejowych,
Wykaz parametrów technicznych na wyznaczonych międzynarodowych ciągach
tranzytowych w ruchu towarowym,
8) 2.6.
Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych,
9) 2.7.
Wykaz linii kolejowych, na których wprowadzone zostały ograniczenia ich
użytkowania,
10) 2.8.
Wykaz odległości przejazdów przyjmowanych do obliczania opłaty manewrowej,
11) 2.10 A Wykaz punktów stycznych infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z krajową infrastrukturą kolejową innych zarządców,
12) 2.11. Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej,
13) 2.12. Wykaz parametrów sieci trakcyjnej,
14) 2.13. Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w elektromagnesy samoczynnego
hamowania pociągów,
15) 2.14. Linie kolejowe według obszarów działania zakładów linii kolejowych,
16) 2.15. Przynależność linii kolejowych do obszarów konstrukcyjnych,
17) 2.17. Wykaz europejskich korytarzy towarowych obejmujących linie kolejowe PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.,
18) 3.1.
Wykaz przepisów bezpieczeństwa obowiązujących pracowników przewoźnika
wykonujących czynności bezpośrednio związane z bezpieczeństwem ruchu
kolejowego,
19) 3.2.
Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących aplikanta i przewoźnika
korzystającego z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.,
20) 5.2.
Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz
przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2019/2020
- zostają zaktualizowane.
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