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Abstrakt 
 
W notatce przedstawiono doświadczenia dotyczące pionowego rozdziału 
w europejskim sektorze kolejowym. Przedstawione zostały zalety i wady 
pionowego rozdziału, a także jego skutki dla gospodarki, działalności 
operacyjnej, bezpieczeństwa i użytkowników. Różne podejścia do 
pionowego rozdziału przynoszą odmienne rezultaty: niektóre podejścia 
wywierają wielce pozytywny wpływ na rozwój konkurencyjności na rynku 
kolejowym, a inne nieco mniejszy. W notatce przedstawione zostały 
wyniki analizy porównawczej opartej na różnych materiałach źródłowych. 
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Wpływ rozdziału zarządzania infrastrukturą od świadczenia usług transportowych na sektor kolejowy w UE 
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STRESZCZENIE 
 
Celem notatki jest przedstawienie w zarysie doświadczeń państw członkowskich UE 
w zakresie rozdziału (rozdzielenia) świadczenia usług kolejowych od zarządzania 
infrastrukturą kolejową, a także wskazanie zalet i wad pionowego rozdziału. Omówionych 
zostało również pięć studiów przypadku: Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Włochy 
i Francja (w każdym przypadku badany był wpływ rozdziału na koszty dla gospodarki, 
działalność operacyjną, konkurencję i bezpieczeństwo, a także na potencjalnych 
użytkowników kolei), które zostały wybrane jako reprezentacyjne dla różnych modeli 
rozdziału w Europie. W notatce zawarto również wnioski sformułowane na podstawie 
europejskich doświadczeń w zakresie pionowego rozdziału, które wzbogacą debatę 
polityczną w przyszłości. 
 
W niektórych przemysłach sieciowych pionowy rozdział doprowadził do rozwoju 
konkurencji, a także do powiększenia rynków i zwiększenia ich efektywności, tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy oraz wzmożenia inwestycji. Sektor kolejowy różni się od innych 
przemysłów sieciowych głównie pod względem systemów, które wymagają 
skoordynowanych inwestycji, oraz istotnych barier technologicznych, które nadal istnieją 
między państwami członkowskimi. 
 
Doświadczenia innych branż pokazują, że dzięki restrukturyzacji i liberalizacji można 
uzyskać znaczne korzyści i to niezależnie od istnienia barier technicznych między krajowymi 
sieciami. Wersja przekształcona konsoliduje wymogi zawarte w poprzednich dyrektywach 
i określa je w sposób bardziej szczegółowy, ale nie posuwa się tak daleko, by wymagać 
pełnego pionowego rozdziału zarządców infrastruktury od przedsiębiorstw kolejowych. 
 
Ustalenia zawarte w notatce pokazują, że dotychczasowa unijna legislacja w sektorze 
kolejowym, choć wywarła istotny wpływ na organizację rynków kolejowych w różnych 
państwach członkowskich, niewiele przyczyniła się do zwiększenia udziału kolei w rynkach 
przewozów pasażerskich i towarowych. Wpływ pionowego rozdziału można odczuć jedynie 
po dłuższym okresie, gdyż sektor kolejowy funkcjonuje we względnie stabilnym środowisku 
legislacyjnym, regulacyjnym i gospodarczym. Z wybranych studiów przypadków wynika, że 
obserwowane tendencje w zakresie kosztów, opłat i jakości usług są wynikiem działania 
wielu różnych czynników, a nie samego pionowego rozdziału. 
 
Niemniej z analizy jasno wynika, że rozwój konkurencji jest bardziej zaawansowany w tych 
krajach, w których wprowadzono pełny rozdział, tak jak w Wielkiej Brytanii, a mniej 
w państwach członkowskich, w których zakres restrukturyzacji był bardziej ograniczony. 
Potwierdza to tezę, że rozdział połączony ze stabilnymi ramami legislacyjnymi może okazać 
się efektywniejszy od samej regulacji w zapewnianiu niedyskryminacyjnego dostępu do 
sieci kolejowych. 
 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA DOTYCZĄCE PIONOWEGO ROZDZIAŁU 

 W sektorze kolejowym największe korzyści wynikają z rozdziału przewozów 
towarowych – a nie z rozdziału przewozów pasażerskich – od zarządzania 
infrastrukturą, gdyż przewozy pasażerskie w dużej mierze zależą od finansowania 
publicznego, a możliwości świadczenia czysto komercyjnych usług są zwykle bardziej 
ograniczone.  
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 Wprowadzenie w Wielkiej Brytanii konkurencyjnej procedury przetargowej 
z uwzględnieniem franchisingu okazało się stymulatorem rozwoju rynku 
i innowacyjności usług oraz ograniczyło niektóre części składowe bazy kosztowej, 
chociaż koszty znacząco wzrosły od 2000 r. Choć jest to po części odzwierciedleniem 
zwiększenia inwestycji w odpowiedzi na poprzednie strategie polityczne polegające 
na działaniach remontowych, panuje opinia, że branża ponosi nadmierne koszty, 
które mogą być częściowo wynikiem wprowadzenia nadmiernych komplikacji 
i nieefektywnych rozwiązań w ramach struktury zobowiązań umownych wdrożonej 
w okresie prywatyzacji. 

 Z kolei w Szwecji, gdzie historia pionowego rozdziału jest dosyć długa, nie wystąpiły 
wskutek jego wprowadzenia żadne problemy związane z koordynacją. Wprost 
przeciwnie, od czasu wprowadzenia rozdziału poprawiły się wyniki w zakresie 
działalności i zmniejszyła się liczba opóźnień. 

 Dane zebrane w Holandii pokazują, że pionowy rozdział w tamtejszym sektorze 
kolejowym przyczynił się do poprawy punktualności, niezawodności, zdolności 
przepustowej i bezpieczeństwa. Ponadto nie zebrano dowodów, które jednoznacznie 
wskazywałyby, iż pionowy rozdział doprowadził do znacznego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez zarządcę infrastruktury lub głównego operatora świadczącego 
usługi przewozów kolejowych. 

 Po otwarciu rynku we Włoszech wiele nowych podmiotów weszło na rynek 
przewozów towarowych, ale mimo to integracja nadal jest tylko częściowa, a nowi 
operatorzy wchodzący na rynek wciąż napotykają przeszkody utrudniające im 
dostęp do sieci. 

 Doświadczenia zebrane we francuskim sektorze kolejowym praktycznie niewiele 
mówią o skutkach rozdziału. Cząstkowy charakter rozdziału oznacza, że okazja do 
wprowadzenia konkurencji i zwiększenia przejrzystości nie została w pełni 
wykorzystana oraz że praktycznie nic nie zmieniło się pod względem efektywności 
i relacji z użytkownikami. 

 Autorzy notatki sugerują, że przyszłe rozwiązania polityczne w zakresie zapewniania 
niedyskryminacyjnego dostępu i zachęcania nowych podmiotów do wchodzenia na 
rynek mogłyby w sposób praktyczny koncentrować się na niezależności 
decyzji operacyjnych, a nie na separacji prawnej, zwłaszcza że same 
przepisy raczej nie zapobiegną niedyskryminacji. Należy przyjrzeć się także 
innym kwestiom, takim jak możliwość wywierania przez dominujące 
przedsiębiorstwo kolejowe nadmiernego wpływu na alokację zdolności 
przepustowych oraz innego rodzaju decyzje podejmowane w ramach kolokacji 
z zarządcą infrastruktury. 

 Podjęcie decyzji o wprowadzeniu mechanizmów zapewniających pełny 
pionowy rozdział musi być świadome i oparte na dogłębnym zrozumieniu 
potencjalnych kosztów wynikających z przyjęcia konkretnego modelu 
strukturalnego. Koszty te mogą być dość znaczne, jeśli dany model wymaga 
wprowadzenia złożonych ram umownych przewidujących, między innymi, 
koordynację rozkładu jazdy, wypłatę odszkodowań umownych z tytułu opóźnień oraz 
prowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji z operatorami kolei dotyczących 
planowanych usprawnień infrastruktury.  

 Pomocne byłoby również lepsze zrozumienie wpływu pionowego rozdziału na 
zarządzanie bezpieczeństwem interfejsu koło/szyna, niż jest to obecnie 
możliwe na podstawie poprzednich analiz. Niemniej ważne jest, aby przy dalszym 
badaniu tych kwestii unikać wyciągania nazbyt uproszczonych wniosków 
z doświadczeń indywidualnych państw członkowskich Jak pokazują przedstawione tu 
dane, obserwowane tendencje w zakresie kosztów, opłat i jakości usług są wynikiem 
działania wielu różnych czynników i w większości przypadków nie mogą być 
przypisane działaniu samego pionowego rozdziału. 


