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Czesław Sulima: PLK chce podnieść stawki dostępu
dla linii lokalnych
Czesław Sulima  06.04.2018   1

Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny spółki Koleje Mazowieckie skomentował dla

„Rynku Kolejowego” propozycje zmian w kształtowaniu stawek opłat za korzystanie z infrastruktury

kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Zdaniem Sulimy zupełnie nieuzasadniony jest

wzrost opłat za korzystanie z linii drugorzędnych. To przełoży się na znaczny wzrost kosztów uruchamiania

ważnych połączeń lokalnych.

Przedłożenie Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego do zatwierdzenia projektu „Cennika opłat za

korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. obowiązujących od 9 grudnia 2018 r.” nie przeszło bez echa w Kolejach Mazowieckich.

Korzystając z danych zamieszczonych na stronie PKP PLK, przewoźnik przeprowadził analizę porównawczą

zmiany kosztów wykupu dostępu do infrastruktury kolejowej, głównie skupiając się na tej części usług, które są

związane z dostępem do infrastruktury kolejowej, z której korzysta. 

Jej wyniki mogą napawać optymizmem. Łączna wartość opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej,

pod warunkiem zachowania dla rozkładu jazdy pociągów (rjp) 2018/2019 tożsamej z obecnie realizowaną

oferty przewozowej Spółki KM, powinna być niższa o około 10 %, tj. blisko 12 mln zł. 
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Tym niemniej dodatkowe analizy, szczególnie pod katem porównania wielkości opłat za dostęp do infrastruktury

kolejowej z podziałem na masy brutto zaplanowanych do kursowania pociągów (tabela nr 1) lub z podziałem na

linie, po których będą kursowały pociągi (tabela nr 2), już tak optymistycznie nie wyglądają. 

Tabela nr 1: porównanie wartości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK z podziałem na masy brutto

zaplanowanych do kursowania pociągów.  

  

Dane przedstawione w tabeli nr 1 obrazują, że pomimo korzystnego bilansu całkowitej opłaty za dostęp
do infrastruktury kolejowej, wskutek wprowadzonej przez zarządcę konsolidacji przedziałów mas brutto
pociągów, na niespotykaną dotychczas skalę rosną koszty dostępu do infrastruktury kolejowej dla
najlżejszych pociągów Kolei Mazowieckich, obsługiwanych głównie przez jedno i dwuczłonowe autobusy
szynowe.  

Dyskryminujące podejście w stosunku do pasażerskiego ruchu lokalnego 

Pociągi takie stanowią ok. 7% zaplanowanej do realizacji, rocznej oferty przewozowej, przy czym w ich
przypadku ustalony przez spółkę wzrost opłat, wyniesie blisko 40%. W efekcie, za przejazd tego typu
pociągów, Kolejom Mazowieckim przyjdzie zapłacić o około 2 mln zł więcej, względem aktualnie
realizowanego rozkładu jazdy pociągów. 

Wynikające z powyższej tabeli dysproporcje w kształtowaniu opłat za dostęp do infrastruktury
kolejowej, odniesione do wynikających z cennika przedziałów mas brutto pociągów, zdają się świadczyć  

o stosowaniu przez zarządcę krajowej infrastruktury kolejowej wielopłaszczyznowej polityki cenowej,
mającej promować przewoźników towarowych i jednego z przewoźników pasażerskich, operującego
głównie na liniach kolejowych magistralnych i pierwszorzędnych, przy zachowaniu dalece
dyskryminującego podejścia w stosunku do przewoźników pasażerskich wykonujących przewozy w
ruchu regionalnym, aglomeracyjnym i lokalnym. Odzwierciedleniem tej tezy może być stosowanie
zauważalnych upustów cenowych, tym wyższych, im większa jest masa brutto uruchamianego pociągu. 

40% wzrost opłat nie ma uzasadnienia 

Ustalony przez nas, niemal 40% wzrost opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla pociągów lekkich
jest na tyle kontrowersyjny, że w żaden sposób nie znajduje odzwierciedlenia w zwiększeniu wartości
nakładów �nansowych koniecznych do ponoszenia przez zarządcę, związanych z usuwaniem skutków
odziaływania lekkich pociągów na infrastrukturę kolejową.  

Należy zauważyć, że odziaływanie statyczne i dynamiczne na infrastrukturę kolejową, wywoływane
przez lekkie pojazdy kolejowe jest, relatywnie rzecz ujmując, wielokrotnie niższe od wywoływanego
przez konwencjonalne składy pociągów pasażerskich, nie mówiąc  o pociągach towarowych. Przejazd
lekkich pociągów pasażerskich nie jest więc aż tak destrukcyjny dla infrastruktury kolejowej, jak przejazd
pociągu towarowego o masie 3 tys. ton. Lekkie pociągi pasażerskie są zarazem dużo krótsze od
konwencjonalnych pociągów pasażerskich, czy towarowych, wskutek czego czas potrzebny na ich
obsługę na gruncie, np. w zakresie przygotowania i rozwiązania drogi przebiegu podczas przejazdu
pociągu przez stację, jest zdecydowanie krótszy. 

Potwierdzeniem powyższego jest także uwidoczniony w tabeli nr 2 zauważalny zakres obniżenia opłat za
dostęp do infrastruktury linii magistralnych i pierwszorzędnych, przy jednoczesnym zastosowaniu przez
PKP PLK, po raz kolejny niczym nie uzasadnionych wysokich podwyżek opłat za dostęp do linii
drugorzędnych i mających znaczenie lokalne.  

Tabela nr 2: porównanie wielkości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe z podziałem na

linie. 
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Problem ten, w przypadku Spółki KM, dotyczy linii kolejowych: nr 10 Tłuszcz – Legionowo, nr 27 Nasielsk
– Sierpc, nr 31 Siedlce – Czeremcha, nr 33 Kutno – Płock - Sierpc, nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka oraz nr 22
Radom – Drzewica, w odniesieniu do których szacowany koszt dostępu dla rjp 2018/2019, będzie
zdecydowanie wyższy względem opłat należnych za realizację obecnego rjp. 

Zamach na lokalne przewozy pasażerskie 

Z ubolewaniem należy podkreślić, że uprawomocnienie się cennika spowoduje znaczące podwyżki opłat
za dostęp do linii kolejowych, na których jest wykonywana stosunkowo niewielka praca eksploatacyjna.
Uruchamiane na tych liniach pociągi są z reguły obsługiwane lekkimi pojazdami kolejowymi,
szynobusami. Takie podejście zarządcy infrastruktury może przyczynić się do całkowitej zapaści
przewozów kolejowych na wielu słabiej zaludnionych częściach Mazowsza. Po prostu kolejowe przewozy
pasażerskie staną się tam skrajnie nierentowne. Moim zdaniem tak drastyczny koszt wzrostu dostępu
jest swoistym zamachem na lokalne, kolejowe przewozy pasażerskie, które z takim trudem przed laty
poddawał rewitalizacji Samorząd Województwa Mazowieckiego. A przecież to, wraz z zakupem
nowoczesnych szynobusów, było zrobione z myślą o mieszkańcach z najodleglejszych miejscowości
województwa mazowieckiego, także mającymi potrzeby dogodnych dojazdów do pracy , szkół, lekarza,
kościoła itd. 

Na krytyczny komentarz zasługuje również to, że cennik za korzystanie z infrastruktury kolejowej
zakłada wprowadzenie od rjp 2018/2019 nowej opłaty, tzw. opłaty manewrowej, która może mieć
znaczący wpływ na ostateczną wartość łącznej opłaty za dostęp do infrastruktury.  

Według projektu cennika opłata manewrowa będzie „iloczynem stawki jednostkowej opłaty
manewrowej i odległości przejazdu manewrowego pociągu, ustalonej na podstawie wykazu odległości
przejazdu, przyjmowanego przez PKP PLK. od obliczania opłaty manewrowej i publikowanego jako
załącznik nr 2.8. Regulaminu sieci”. W zależności od rodzaju środka trakcyjnego wartość stawki wyniesie
odpowiednio: 

1) 3,90 zł/km przejazdu – w przypadku przejazdu pojazdu z trakcją elektryczną  

2) 3,68 zł/km przejazdu – w przypadku przejazdu pojazdu z trakcją spalinową. 

W ocenie spółki, z uwagi na: 

brak określenia ze strony PKP PLK precyzyjnych i przejrzystych zasad naliczania opłat
manewrowych, dotyczących np. pociągów kończących bieg na dużych stacji zwrotnych, na których
istnieje wiele wariantów prowadzenia jazd manewrowych, 
brak rozwiązań systemowych, umożliwiających m.in. przewoźnikom kolejowym zwery�kować
zasadność i zgodność z rzeczywistością naliczonych przez zarządcę obciążeń �nansowych,
wynikających z realizacji jazd manewrowych, wprowadzenie w życie tego typu opłat powinno być
przesunięte w czasie, co najmniej do rjp 2019/2020.

Koleje Mazowieckie nie zgodzą się na taki cennik 
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Mazowsze (31) 

Województwo mazowieckie

(2)

W obliczu takiego stanu rzeczy Koleje Mazowieckie złożą do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
wniosek z prośbą o odrzucenie projektu cennika z jednoczesnym zobowiązaniem PKP PLK do: 

1) ujęcia w cenniku przedziałów mas brutto pociągów skorelowanych z rzeczywistymi, średnimi masami
brutto pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych, poprzez np. utrzymanie dotychczas
stosowanych przedziałów mas brutto pociągów, ustalanych narastająco co 60 ton wzwyż, co pozwoli
przewoźnikom kolejowym na zestawianie składów pociągów w sposób zapewniający zachowanie
optymalnego stosunku masy sformowanego pociągu do wielkości opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej; 

2) zachowania zerowej (0,00 zł) stawki opłaty manewrowej, z utrzymaniem obowiązywania dla rjp
2018/2019 wytycznych dotyczących zamawiania pracy manewrowej, celem umożliwienia zebrania
niezbędnych danych do przyszłych analiz cennika oraz doświadczeń pozwalających na wypracowanie
rozwiązań, które umożliwią obu stronom sprawowanie rzeczywistego nadzoru nad realizacją jazd
manewrowych i wery�kację poprawności wprowadzanych danych rozliczeniowych, stanowiących w
przyszłości podstawę do naliczania wobec przewoźników kolejowych opłat za jazdy manewrowe.

.

PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI:

     

 

Czytaj również

PKP IC przemalują
Pendolino na stulecie
niepodległości
[wizualizacja]

Linia kolejowa nr 12
zyskuje na znaczeniu

PKP Cargo przywróciło
historyczne barwy
ET22-933. W sobotę
prezentacja w
Bydgoszczy

Koniec z brzydkimi
PAJĄCZKAMI na
nogach! Sprawdzony
sposób

Sponsorowane

36%

23%
Nowość

46% 41%

5
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ROZKŁAD JAZDY

ZOBACZ TEŻ:

4 Komentarzy Rynek Kolejowy Zaloguj1

 Udostępnij⤤ Sortuj według najnowszych

ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ ALBO ZAREJESTRUJ W DISQUS 

Nazwa

Dołącz do dyskusji...

?

 

PiotrW
• 7 minut temu

•
Odpowiedz
•

"PLK chce podnieść stawki dostępu dla linii lokalnych"

OK. Ale w zamian niech porządnie je wyremontuje. Ale __porządnie__ i na gruncie, a nie tylko na
papierze. Coś za coś.

Nie wiem czy to dobry kompromis - taki przyszedł do głowy po lekturze artykułu, co pewnie i tak
większego znaczenia nie ma, bo jak PLK chce podnieść stawki to i tak je podniesie (chyba, że skończy się
to karczemną awanturą), a jak nie chce wyremontować lokalek to i tak ich nie wyremontuje (chyba, że
skończy się to karczemną awanturą, ale w tym wypadku nawet to może nie pomóc)...

△ ▽

 

Tomasz
• 11 minut temu

•
Odpowiedz
•

To jest kompletnie absurdalne bo jeśli pociągi lokalne spełniają funkcje socjalne i są deficytowe powinny
być zwolnione z opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej!!! Niech za taki dostęp płacą tylko
przewoźnicy towarowi oraz pociągi dalekobieżne w których deficytowość jest mniejsza.Dobra zmiana i
szkodliwa polityka antypasażerska???

△ ▽

 

wdr
• 23 minuty temu

•

KM mają większość kursów na liniach magistralnych, ale w innych województwach (zachodniopomorskie,
lubuskie czy opolskie) takie podwyżki to cios w plecy. PLK jak zwykle frontem do pasażera.

△ ▽
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Udostępnij ›

Udostępnij ›
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Po co rozbudowywać Lotnisko Chopina?
 76

Infrastruktura Po otwarciu
Centralnego Portu
Komunikacyjnego w Baranowie w
2027 roku, Lotnisko Chopina
zostanie zamknięte dla lotów
pasażerskich, w tym...

Pantografy z Krakowa podbijają rynek
 28

Tabor i technika Pantograf
tramwajowy nowej generacji,
produkowany przez �rmę EC
Engineering, uzyskał pozytywną
ocenę w czasie testów w
Krakowie, Poznaniu, Aglomeracji...

Autobusy zastępcze między stacjami
Jarosław i Horyniec-Zdrój   7

Pasażer Od 11 do 27 kwietnia
podróżujący pociągami Polregio
do Horyńca-Zdroju od stacji
Jarosław pojadą autobusem.
Utrudnienia są związane z pracami
PKP PLK.

Metro poszukuje pracowników i szkoli
maszynistów   84

Biznes Rozbudowa II linii metra
pociąga za sobą konieczność
zatrudnienia dodatkowych
inspektorów nadzoru
inspektorskiego w czasie realizacji
prac, a także pracowników do...

Raport za Radomiem. „Inwestycja w
port tańsza niż w Modlin”   234

Infrastruktura W przypadku
wyboru portu w Radomiu na
lotnisko komplementarne dla
Lotniska Chopina, w ciągu 20
miesięcy będzie można tam
przenieść do 3 mln pasażerów...

voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o.
ze standardem...   0

Infrastruktura IRIS (International
Railway Industry Standard) jest
międzynarodowym standardem
dla przemysłu kolejowego.
 Inicjatywa  ta, poparta przez
organizację UNIFE, ma...
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KO M E N TA R Z E

Opinie polityków, ekspretów i
przedstawicieli biznesu > 

W Ą T K I

Zobacz wszystkie watki >

A R C H I W U M  R K

Zaloguj się >

S E R W I S Y  PA R T N E R S K I E :

P R A C A

Oferty pracy w branżach
infrastrukturalnych >
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Baza �rm z sektora >
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Śledź nasze wiadomości: 
 

   

Zapisz się do newsle�era:

Lata zaniedbań w szkolnictwie kolejowym i niskie
płace na kolei sprawiły, że do pracy w naszej branży
niewielu się garnęło. Teraz kolej musi konkurować o
młodych ludzi, a nie będzie to zadaniem łatwym. O
tym piszemy w aktualnym raporcie. Oprócz tego w
numerze: Rozmowy z D. Blocherem (Budimex), J.

Krupińskim i A. Śliwińskim (Strabag), podsumowanie
przewozów intermodalnych w 2017 roku oraz rynku
tramwajowego w tym samym okresie. Polecamy
obszerny artykuł Jana Raczyńskiego na temat Kolei
Dużych Prędkości w ujęciu międzynarodowym.
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Rynek Infrastruktury

Transport Publiczny

Rynek Lotniczy

ZDG TOR

Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na:

przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.
o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095
Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających
informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.
o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095
Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji
handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.

Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.
Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe
przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich
poprawiania.
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