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Na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. 2018 poz. 870), działając 

w interesie publicznym, zwracam się do Państwa, jako podmiotu odpowiedzialnego za 

nadzór i monitoring transportu kolejowego, z wnioskiem o: 

Niezwłoczne podjęcie przez Prezesa UTK działań zmierzających do ujednolicenia i 

urealnienia gromadzonych danych statystycznych na temat wielkości pracy eksploatacyjnej 

i przewozowej, realizowanej w ramach kolejowych przewozów osób przez zobowiązanie 

przewoźników kolejowych do prowadzenia ewidencji wykonanej pracy eksploatacyjnej w 

rozbiciu na: 

• pracę eksploatacyjną i pacę przewozową - realizowaną pojazdami kolejowymi;

• pracę eksploatacyjną i pacę przewozową w transportem autobusowym w formie

zastępczej komunikacji autobusowej.

UZASADNIENIE 

Urząd Transportu Kolejowego jest podmiotem ustawowo wskazanym do gromadzenia i 

analizy danych statystycznych na temat wielkości pracy przewozowej i eksploatacyjnej 

dotyczącej kolejowych przewozów osób na terenie Polski. 

Na podstawie opracowywanych przez UTK danych są wyciągane przez organizatorów 

przewozów, ekspertów rynku oraz pasażerów daleko idące wnioski, konkluzje i decyzje 

mające znaczenie dla rozwoju całego sektora transportu kolejowego. Analiza błędnych 

danych może powodować ogromne skutki organizacyjne i materialne dla całego sytemu 

transportowego naszego kraju, zatem dane które gromadzi i analizuje Prezes UTK powinny 

być jednolite, spójne i w jak najszerszym stopniu oddające rzeczywisty obraz sytuacji 

rynkowej. Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne jest niezwłoczne, najlepiej od stycznia

lipca 2021 roku gromadzenie i przetwarzanie danych na temat wielkości pracy 

eksploatacyjnej i przewozowej w rozbiciu na pracę wykonywana pojazdami kolejowymi oraz 

zastępczą komunikacją kolejową. 



Dotychczas gromadzone dane nie obrazują skali problemu wieloletniego zafałszowywania 

statystyk kolejowych poprzez wliczanie do pracy eksploatacyjnej i przewozowej przewozów 

zrealizowanych transportem samochodowym w ramach zastępczej komunikacji 

autobusowej. W ostatnich latach obserwujemy permanentne zakłamywanie statystyk 

przewozowych wynikających z przedłużających się prac modernizacyjnych oraz 

niesprawności taboru szynowego. 

Rozdzielenie przedmiotowych danych na 2 kategorię, w ujęciu poszczególnych 

przewoźników umożliwi urealnienie i zobiektywizowanie wyciąganych danych oraz umożliwi 

lepsze monitorowanie rynku na poziomie obszarowym (regiony), czasowym (czas trwania 

zakłóceń), z podziałem na operatorów (przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku), praw 

pasażera (prowadzenie przez kilka lat komunikacji zastępczej jest obecnie przy zachowaniu 

poziomu rekompensaty do pockm źródłem głębokich patologii, gdyż operatorowi wbrew 

interesom pasażerów opłaca się nie jeździć pociągami, gdy ma w skrajnych wypadkach 

finansowany przewozów z dotacji od organizatora na kolej i z funduszu modernizacyjnego 

PKP PLK).  

Dodatkowo pozwoli to w szczególności na realne monitorowanie skali wpływu procesów 

modernizacyjnych prowadzonych przez zarządców infrastruktury kolejowej na rynek 

przewozów oraz umożliwi uchwycenie skali nieprawidłowości utrzymaniowych i stosowania 

zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźników. 

Skorelowanie tych danych z wysokością otrzymanej rekompensaty od organizatora 

transport publicznego i zarządcy infrastruktury, umożliwiałaby ujawnienie licznych 

nieprawidłowości w zakresie zawyżania stawek rekompensaty przez operatorów wobec 

swoich organizatorów, co jest szczególnie istotne dla zachowania stabilności i 

transparentności rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce wobec planów 

reaktywacji przewozów na zawieszonych uprzednio liniach, na które brakuje środków 

publicznych w celu ich realizacji na akceptowalnym poziomie dostępności  po udrożnieniu 

danej linii kolejowej.  




