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1 Informacje ogólne 

Niniejsze warunki korzystania obejmują ogólne warunki handlowe. 

1.1 Wstęp 

Niniejszymi warunkami korzystania (SNB UBB Polska) UBB Polska Sp. z o.o. (zwana dalej UBB Polska) 
publikuje warunki dostępu i korzystania obowiązujące dla jej infrastruktury kolejowej, zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 lutego 2009 w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Tym samym 
udostępnia swoim klientom obszerne informacje umożliwiające i ułatwiające wiadczenie usług 
transportowych na sieci kolejowej UBB Polska. W warunkach SNB znajdują Państwo reguły, terminy, 
procedury, zasady odpłatno ci i warunki handlowe dotyczące korzystania z infrastruktury kolejowej UBB 
Polska. Ponadto informujemy o warunkach dostępu do naszej infrastruktury kolejowej. 
 
O ile w SNB UBB Polska mowa jest o jednostce czasu o nazwie "dni robocze", odnosi się to do dni 
tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz wiąt państwowych obowiązujących na terenie landu 
Meklemburgia-Pomorze Przednie. 
 
Językiem firmowym spółki UBB Polska jest język niemiecki. Niniejsze SNB UBB Polska dostępne są w 
języku niemieckim i polskim. Wszystkie pozostałe dokumenty (również załączniki do niniejszych SNB UBB 
Polska) oraz każdego rodzaju korespondencja handlowa w ruchu transgranicznym prowadzone są w 
języku niemieckim, a w ruchu kolejowym wykonywanym wyłącznie na terenie Polski - w języku polskim! 
 

1.2 Zakres ważno ci SNB UBB Polska  
SNB UBB Polska obowiązują dla wszystkich stosunków handlowych wynikających ze złożenia wniosków o 
korzystanie oraz z samego korzystania z infrastruktury kolejowej oraz innych usług UBB Polska związanych 
z korzystaniem przez przedsiębiorców uprawnionych do dostępu do infrastruktury kolejowej (zwanych dalej 
przedsiębiorcami uprawnionymi), zgodnie z art. 29 do 36 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym. Obowiązują one również dla stosunków handlowych pomiędzy UBB Polska a użytkownikami 
pojazdów kolejowych, samodzielnie biorącymi udział tymi pojazdami w ruchu kolejowym, oraz 
użytkownikami pojazdów kolejowych, niesamodzielnie biorącymi udział tymi pojazdami w ruchu kolejowym, 
o ile korzystają oni z usług w ten sam sposób jak przewoźnicy kolejowi/ przedsiębiorcy uprawnieni do 
dostępu do infrastruktury kolejowej. 
 
W związku z tym, jako tory trasy w my l niniejszych SNB UBB Polska traktowane są w szczególno ci tory 
szlaku oraz tory główne w posterunkach ruchu. 
 
 

1.3 Okres ważno ci i zmiany warunków SNB UBB Polska 

Warunki SNB spółki UBB Polska wchodzą w życie z dniem opublikowania 13 lutego 2020 roku, ze skutkiem 
od dnia 13 grudnia 2020 roku. 
 
 
W sprawie okresu ważno ci zasad odpłatno ci oraz wykazu opłat prosimy zwrócić uwagę na wskazówkę w 
pkt. 6.1. 
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1.4 Opublikowanie, możliwo ć ustosunkowania się oraz 
metryczka 

Niniejsze SNB UBB Polska oraz zmiany tychże warunków są publikowane na stronie internetowej 
https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska. 
 
Jako przedsiębiorca uprawniony do dostępu do infrastruktury kolejowej mogą Państwo ustosunkować się 
do postanowień zawartych w SNB/NBS UBB Polska do momentu ich opublikowania. Prosimy o przesłanie 
opinii e-mailem pod następujący adres: 
 
info@ubb-online.com 
 
 
Na Państwa życzenie UBB Polska prze le wydrukowany egzemplarz niniejszych SNB UBB Polska za 
opłatą w wysoko ci 80,00 EUR. Pobranie warunków w formie pdf pod linkiem https://www.ubb-
online.com/unternehmen/ubb-polska jest oczywi cie bezpłatne. 
 
Wydawca warunków SNB UBB Polska: 

UBB Polska Sp. z o. o. 
ul. Siemiradzkiego 18 
PL 72-600 winouj cie 

 

1.5 Osoby do kontaktu 

Poniżej przedstawiamy osoby do kontaktów, które w razie potrzeby chętnie udostępnią dalsze informacje: 
 
Prezes zarządu:  pani Antje Sacher   tel.: 0049 38378 / 27 117 
Członek zarządu:  pan Hans-Joachim Kohl  tel.: 0049 38378 / 27 116, 0049 175 / 265 62 62 
Kierownik ruchu kolej. UBB: pan Andreas Pinske   tel.: 0049 38378 / 27 1315, 0049 175 / 265 62 72 
Z-ca kierownika ruchu kolej. UBB:    pan Fred Burchardt  tel.: 0049 38378 / 27 123, 0049 175 / 265 62 10 
 
We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą, w tym opracowania tras, proszę skontaktować się z  
 
Kierownikiem d/s zarządzania zdolno cią przepustową UBB:   

 panem Andreasem Burkhardtem  tel.: 0049 38378 / 27 115, 0049 175 / 265 62 70 
 
. 

https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska
mailto:UBBGmbH@t-online.de
https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska
https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska
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2 Warunki dostępu 

2.1 Wstęp 

Podstawą dostępu do infrastruktury kolejowej UBB Polska są ogólne warunki dostępu z prawnego oraz z 
eksploatacyjnego i technicznego punktu widzenia. Ponadto dla przeprowadzenia transportów 
nadzwyczajnych obowiązują szczególne warunki. 

2.2 Warunki prawne dostępu 

Prawnymi warunkami dostępu dla przedsiębiorców uprawnionych do dostępu do infrastruktury kolejowej tj. 
przewoźników kolejowych z siedzibą w kraju oraz przedsiębiorców uprawnionych do dostępu do 
infrastruktury kolejowej w my l art. 29a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym są 
posiadanie wymaganych autoryzacji i certyfikatów oraz zawarcie Umowy o korzystanie z infrastruktury, 
regulującej zasady dotyczące stosunku umownego (Grundsatz–INV). 

2.2.1 Autoryzacja, certyfikat bezpieczeństwa 

Do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie 
komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, zawartej w dniu 14 listopada 2012 r., 
załącznik nr 1 pt. „Wykaz odcinków eksploatowanych w ruchu granicznym”, włączony został odcinek 
(Seebad Ahlbeck –) Ahlbeck granica państwa – winouj cie Centrum wraz z następującą informacją: 
Odcinek nie jest połączony z siecią kolejową Rzeczypospolitej Polskiej i jest przeznaczony dla lokalnego 
ruchu pasażerskiego w obrębie Wyspy Uznam. 
 
Zgodnie z pkt 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 
ustanawiającego praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa 
przedsiębiorstwom kolejowym, w przypadku gdy wnioskodawca zamierza obsługiwać trasę prowadzącą z 
Niemiec do stacji winouj cie Centrum położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mającej podobną 
charakterystykę sieci i podobne zasady działania, w związku z wydawaniem jednolitego certyfikatu 
bezpieczeństwa nie chodzi o rozszerzenie obszaru działalno ci ograniczonego do terytorium Republiki 
Federalnej Niemiec. 
 
W przypadku posiadania krajowego certyfikatu bezpieczeństwa czę ć A i B, wydanego dla terytorium 
Niemiec zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 653/2007, w celu uzyskania dostępu do odcinka Ahlbeck 
granica państwa – winouj cie Centrum Urząd Transportu Kolejowego nie wymaga posiadania odrębnego 
certyfikatu bezpieczeństwa, ponieważ odcinek ten jest całkowicie oddzielony od polskiej infrastruktury 
kolejowej i zarządzany wg przepisów odpowiadających przepisom obowiązującym na niemieckim odcinku 
tej linii kolejowej. 
 
Dalsze informacje można uzyskać w agencji lub w krajowych organach ds. bezpieczeństwa. 

2.2.2 Umowa o korzystanie z infrastruktury, regulująca zasady 
dotyczące stosunku umownego, oraz ogólne warunki handlowe 
korzystania z infrastruktury kolejowej UBB Polska Sp. z o.o. 

Kolejnym warunkiem prawnym dostępu, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
27 lutego 2009 w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, jest zawarcie Umowy 
o korzystanie z infrastruktury, regulującej zasady dotyczące stosunku umownego, na podstawie 
obowiązujących w danym przypadku "Ogólnych warunków handlowych korzystania z infrastruktury 
kolejowej UBB Polska Sp. z o.o. (ABN UBB Polska)". ABN UBB Polska stanowią wiążącą czę ć składową 
SNB UBB Polska i są przedstawione w rozdziale nr 7. 

2.3 Techniczno-eksploatacyjne warunki dostępu 

Techniczno-eksploatacyjne warunki dostępu służą zapewnieniu kompatybilno ci pomiędzy pojazdem a 
drogą przejazdu. Przewoźnik kolejowy wzgl. użytkownik musi zagwarantować, aby używane przez niego 
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pojazdy kursowały w sieci w sposób bezpieczny, bez zakłóceń i błędów, oraz spełniły w szczególno ci 
wymagania w my l rozporządzenia o budowie i eksploatacji kolei (EBO) obowiązującego w Republice 
Federalnej Niemiec, ponieważ chodzi wyłącznie o prowadzenie transgranicznego ruchu kolejowego. 
Oznacza to, że pojazdy muszą być po odbiorze technicznym w my l § 32 EBO i posiadać zezwolenie na 
uruchomienie w my l niemieckiego rozporządzenia w sprawie interoperacyjno ci transeuropejskiego 
systemu kolejowego (TEIV). Organ wła ciwy do udzielenia zezwolenia okre lony jest w § 3 ust. 2 EBO. 
 
 

2.3.1 Odbiór techniczny wzgl. udzielenie zezwolenia na uruchomienie 

pojazdów przez wła ciwe organy 

Odbiór techniczny/ udzielenie zezwolenia na uruchomienie pojazdów przez wła ciwe organy jest publiczno-
prawnym warunkiem używania pojazdów w zakresie ważno ci rozporządzenia o budowie i eksploatacji 
kolei. Stanowi kontrolę techniczną i służy ustaleniu i zatwierdzeniu (wydaniu decyzji o wykonaniu odbioru/ 
decyzji zatwierdzającej) przez wła ciwy organ, że dane pojazdy spełniają wymogi przepisów EBO, 
uznanych reguł techniki i cało ci pozostałych publiczno-prawnych reguł opisujących publiczne 
bezpieczeństwo i porządek w zakresie kolei.  
 

W przypadku gdy pojazd przewidziany do zastosowania pod względem konstrukcji różni się od danych 
wyznaczonych przez EBO (np. przekraczając skrajnię taboru), w związku z odbiorem technicznym należy 
wystąpić do wła ciwego organu nadzorczego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwo lub 
zezwolenia na jego użytkowanie. Organ wła ciwy do rozpatrzenia wniosku okre lony jest w § 3 EBO. 
 

 

2.3.2 Wydanie przez UBB Polska zezwolenia dla pojazdów kursujących 
na okre lonej linii 

 
Zasadniczo nie zachodzi potrzeba wydania szczególnego zezwolenia dla pojazdów przewoźnika 
kolejowego/ przedsiębiorcy uprawnionego. Jednak w przypadku niemożno ci zastosowania pojazdów bez 
zakłóceń oraz złożenia przez przewoźnika kolejowego/ przedsiębiorcy uprawnionego wniosku o wydanie 
zezwolenia dla okre lonej linii, UBB Polska wyda takie zezwolenie, jeżeli następujące kryteria 
kompatybilno ci (na podstawie obowiązków dotyczących odbioru/ zezwolenia na uruchomienie lub 
warunków zażądanych wcze niej przez jakiekolwiek organy) na to pozwalają: 
 
 
1. Zapotrzebowanie w zakresie skrajni - oznacza to, że przekraczanie dopuszczonej skrajni taboru może 
występować również w czasie postoju poprzez rozkładanie/ wysuwanie się schodków i otwieranie się drzwi. 
 
2. Obciążenie drogi przejazdu - oznacza to podwyższone cieranie się jezdni jak również budowli 
inżynierskich lub niekorzystne oddziaływanie obciążeń (rozłożenie obciążeń) na nie. 
 
3. Wymienno ć elektromagnetyczna - oznacza to zakłócający wpływ pojazdu na czujniki torowe i 
urządzenia do stwierdzania niezajęto ci torów oraz związane z tym przekazanie błędnych informacji. 
 
4. Wyposażenie - oznacza to kompatybilno ć urządzeń komunikacyjnych i kontrolnych zarówno ze strony 
sieci jak i pojazdu w zakresie ich działania jak również konfiguracji w pojeździe. 
 
 
Wraz z zezwoleniem dla okre lonej linii, UBB Polska i przewoźnik kolejowy/ użytkownik pojazdu uzgadniają 
wymagania i warunki użytkowania w interesie bezpiecznego, bezawaryjnego i bezbłędnego stosowania 
pojazdu. 
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2.3.3 Zbiór reguł techniczno-eksploatacyjnych oraz reguł ważnych dla 
dostępu do sieci 

Przewoźnik kolejowy/ przedsiębiorca uprawniony jest zobowiązany zwrócić uwagę na zbiór reguł ważnych 
dla dostępu do sieci w każdorazowo obowiązującej wersji oraz stan techniki obowiązujący dla korzystania z 
infrastruktury kolejowej zarządzanej przez UBB Polska. Stan techniki wynika m. in. ze zbioru reguł 
techniczno-eksploatacyjnych w każdorazowo obowiązującej wersji. 

Zbiór reguł ważnych dla dostępu do sieci zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszych SNB UBB Polska. 
Zbiór reguł eksploatacyjno-technicznych zawarty jest w załączniku nr 2. 

 
Pierwszorazowe udostępnienie zbioru reguł techniczno-eksploatacyjnych i zbioru reguł ważnych dla 
dostępu przewoźnika kolejowego/ przedsiębiorcy uprawnionego do danej sieci należy do usług 
obowiązkowych UBB Polska. Dodatkowo możliwe jest udostępnienie przewoźnikowi kolejowemu/ 
przedsiębiorcy uprawnionemu do dostępu do infrastruktury kolejowej na jego żądanie dokumentów wraz z 
wydrukowanym egzemplarzem SNB za opłatą w wysoko ci 80,00 EUR. Przesłanie dalszych egzemplarzy 
wymaga uiszczenia odrębnych opłat. 
 
Wydrukowane egzemplarze wytycznych można uzyskać pod adresem: 

DB Services Technische Dienste GmbH 
Geschäftsbereich Kommunikationstechnik 
Druck und Informationslogistik – Logistikcenter 
Kriegstrasse 136 
D-76133 Karlsruhe 
 
tel.: 0049 721 938 5965 
fax: 0049 721 938 5509 
E-mail: dzd-bestellservice@bahn.de 

Pod w/w adresem można również uzyskać informacje dotyczące aktualnych cen zakupu wydrukowanych 
egzemplarzy oraz wystąpić o wpisanie adresu do rozdzielnika zbiorów reguł. Wpisanie adresu do w/w 
rozdzielnika zapewni otrzymanie przez przewoźników kolejowych bez szczególnego wezwania ukazujących 
się ewentualnie poprawek/obwieszczeń dotyczących zbiorów reguł. 
 
Wytyczna 423pl oraz formularze wniosków o przydzielenie tras pociągów od 402.0202V01pl do 
402.0202.V04pl można jednak uzyskać pod następującym adresem: 
 

UBB Polska Sp. z o. o. 
Leiter Bahnbetrieb 
ul. Siemiradzkiego 18 
PL 72-600 winouj cie 
 
tel.: 0049 38378 27 1315 
fax: 0049 38378 27 114 
E-mail: info@ubb-online.com 

Stosowanie i przestrzeganie wymienionych zbiorów reguł przez użytkowników infrastruktury kolejowej UBB 
Polska gwarantuje bezpieczeństwo i jednolito ć oraz niezawodne wykonywanie procedur eksploatacyjnych. 
Zawarte w zestawieniu zbiory reguł należy zastosować w przypadku, gdy wykonywane są odpowiednie 
zadania/czynno ci oraz gdy wymagają tego miejsce działania lub metody pracy. To samo dotyczy 
zawartych w zbiorach reguł załączników, druków i dodatków. 
 

mailto:DB
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2.4 Przewozy nadzwyczajne 

W celu wykonywania przewozów nadzwyczajnych wymagana jest zgoda na dokonanie przewozów (Bza). 
Zgoda taka zawiera wszystkie szczegóły dotyczące przewozu i warunki eksploatacyjne niezbędne do jego 
dokonania. Niezbędnym warunkiem złożenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu z przesyłką 
nadzwyczajną w naszym Wydziale ds. Rozkładów Jazdy jest wcze niejsze złożenie wniosku o wydanie 
zgody na dokonanie przewozu. Dalsze informacje na ten temat przedstawia pkt. 4.1.4 "Wnioski o 
przydzielenie tras pociągów z przesyłkami nadzwyczajnymi". 
 
 

2.5 Zdolno ć taboru do jazdy 

Okazując za wiadczenie o zdolno ci taboru do jazdy klient potwierdza wobec UBB Polska, że zgodnie z 
warunkami okre lonymi w w/w za wiadczeniu uszkodzonym pojazdem można kierować w sposób 
bezpieczny dla ruchu kolejowego. Za wiadczenie o zdolno ci taboru do jazdy musi zostać wystawione 
przez dyplomowanego i autoryzowanego technika samochodowego. 
 
Za wiadczenia o zdolno ci taboru do jazdy powinny zawierać m. in. informacje dotyczące: 
 

stanu nadwozi zapewniającego bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego (w przypadku przekroczenia 
skrajni budowli wymagana jest zgoda na dokonanie przewozu), 

stanu zespołu jezdnego i wynikających z tego dopuszczalnych prędko ci, 

stanu urządzeń cięgłowo-zderznych, 

stanu hamulca (skuteczny/ nieskuteczny). 
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3 Infrastruktura 

3.1 Wstęp 

Niniejszy rozdział przedstawia opis infrastruktury kolejowej zarządzanej przez UBB Polska.  
 
a) Infrastruktura kolejowa to kompleksowy system rozwijający się historycznie i wystawiony na różnorodne 
wpływy zewnętrzne. Wymaga on nieustannego wykonywania robót utrzymaniowych i modernizacyjnych. 
 
b) Zmiany zakresu uzgodnionych usług dokonuje się zasadniczo jedynie z dniem wej cia w życie nowego 
rozkładu jazdy pociągów oraz ze stosownym uwzględnieniem spraw przewoźników kolejowych/ 
przedsiębiorców uprawnionych. Zakres usług uzgodnionych na bieżący okres obowiązywania sieciowego 
rozkładu jazdy pociągów UBB Polska zmieni w czasie trwania tego okresu jedynie w przypadku, gdyby w 
chwili zawarcia umowy pewne działania nie dały się przewidzieć w sposób obiektywny i wskutek tego 
realizacja praw korzystania z infrastruktury, posiadanych przez przewoźników/ przedsiębiorców 
uprawnionych, nie doznałaby większego uszczerbku niż ten, którego nie dałoby się uniknąć stosownie do 
okoliczno ci. 

3.2 Opis infrastruktury 

3.2.1 Szlak nr 6768: winouj cie Centrum- Ahlbeck Granica Państwa 

 

winouj cie Centrum- Ahlbeck Granica Państwa 

nr szlaku 6768 

Klasa linii 
 - nacisk zestawu kołowego na tor [t] 
 - masa na metr bieżący [t/m] 

D4. 
22,5 
8 

liczba torów szlakowych szlak jednotorowy 

długo ć trasy [km] 1,4 

rodzaj trakcji niezelektryfikowana 

największe pochylenie szlaku [‰] 3 

skrajnia budowli G1 

maksymalna długo ć pociągu [m] 120 

maksymalna dopuszczalna prędko ć na danym 
szlaku kolejowym [km/h] 

80 

procedura eksploatacyjna Ril 408 

sygnalizacja Ril 301; PZB 90 

system komunikacyjny używany na szlaku 
analogowa radiołączno ć pociągowa tryb pracy 
E 

Godziny otwarcia szlaku czynny nie przez całą dobę 

Połączenie z sieciami linii przyległych w Ahlbeck granica państwa połączenie z siecią 
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zarządców infrastruktury linii kolejowej spółki UBB 

okienko w rozkładzie jazdy (dostępno ć trasy 
zapasowej) 

linia o dużym natężeniu ruchu (z 
częstotliwo cią co pół godziny) 

 
 
Dla klasy linii D4 w zakresie dopuszczalnego nacisku zestawu kołowego (nacisku osi) na tor i 
dopuszczalnej masy pojazdu na jednostkę długo ci (masy na metr bieżący) obowiązują następujące 
parametry: 
 

Klasa linii 
Nacisk 

zestawu 
kołowego 

Masa na jednostkę 
długo ci 

a Rozstaw osi zestawów kołowych [m] 
b Odstęp między końcowym zestawem kołowym a najbliższym końcem 

zderzaka [m] 
c Rozstaw obydwu wewnętrznych zestawów kołowych [m] 

D 4 22,5 t 8,0 t/m 

 

 
 

3.2.2 Stacja komunikacyjna winouj cie Centrum 

 
Odcinek Stacja kolejowa/ 

przystanek 
Liczba 

peronów 
Długo ć 
peronu 

[m] 

Wysoko ć 
systemowa 

peronu 
[cm] 

Inne uwagi 

winouj cie Centrum 
(PL)– Ahlbeck 

Granica Państwa (D) 

stacja winouj cie 
Centrum 

2 2 x 120 38  

 
Stacja komunikacyjna winouj cie Centrum jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

3.3 Ograniczenia w ruchu i eksploatacji 

W pojedynczych przypadkach szczególne miejscowe warunki powodują ograniczenia w korzystaniu z 
infrastruktury szynowej dla ruchu kolejowego. Wynika to z jednej strony z podstaw prawnych, 
przestrzeganie których na okre lonych miejscach wymaga podjęcia specjalnych działań, z drugiej strony ze 
specyfiki budowlanej okre lonych urządzeń, wykluczających lub ograniczających prowadzenie okre lonego 
rodzaju ruchu. 
Ograniczenia w ruchu mogą występować np. w przypadku:  
 

przewozów towarowych 

parowozów 

restrykcji ekologicznych 

3.3.1 Przewozy towarowe 

Na odcinku winouj cie Centrum - Ahlbeck Granica Państwa nie istnieją miejscowe warunki do 
wykonywania przewozów towarowych (np. takie jak: tory postojowe, punkty przeładunkowe, bocznice 
kolejowe). 
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3.3.2 Parowozy 

Ograniczenia w ruchu parowozów wynikające z zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej i zarządzania 
sytuacjami awaryjnymi jako czę ć składowa zbioru reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu 
do sieci są uregulowane w module 124.0600 i w załączniku 124.0600A01. 
 

3.3.3 Restrykcje ekologiczne 

Zasadniczo przewozy kolejowe również podlegają restrykcjom, wynikającym z przepisów prawa o ochronie 
rodowiska. Na przykład przy tyczeniu trasy lub ustalaniu największej dozwolonej prędko ci pewną rolę 

odgrywają aspekty ochrony wód i przyrody (np. ochrony gatunków). Takie i podobne restrykcje mają jednak 
znaczenie przede wszystkim w zakresie planowania lub wpływają na utrzymanie linii kolejowych, ponieważ 
na okre lonych odcinkach w związku z ochroną przed hałasem tory muszą zostać czę ciej oszlifowane lub 
przed wykonaniem we wła ciwych organach muszą zostać uzyskane pozwolenia. 

3.4 Dostępno ć infrastruktury 

3.4.1 Godziny otwarcia szlaku 

Godziny otwarcia szlaku zależą od sieciowego rozkładu jazdy pociągów i są ustalane odrębnie dla każdego 
okresu obowiązywania sieciowego rozkładu jazdy. Informacje dotyczące ważnych obecnie godzin otwarcia 
szlaku są dostępne na stronie: https://www.ubb-online.com/unternehmen/netzzugang 
Na szczególne życzenie klienta można po uzgodnieniu z UBB Polska zajmować trasy na czas 
przekraczający istniejące godziny otwarcia szlaku. Ze względu na niezbędne zajęcie miejscowych 
posterunków ruchu przewozy takie w tej sytuacji wymagają ewentualnie uiszczenia opłaty przekraczającej 
opłatę za korzystanie z przyznanych tras pociągów. 
 
W przypadku konieczno ci przedłużenia godzin otwarcia szlaku z powodu opóźnienia, za które odpowiada 
UBB Polska, opłata dodatkowa do opłaty za korzystanie z przyznanych tras pociągów nie zostanie 
pobrana. 
 
W przypadku konieczno ci przedłużenia godzin otwarcia szlaku z powodu opóźnienia, za które odpowiada 
przewoźnik kolejowy, pobrane zostaną opłaty dodatkowe obliczone za każdą rozpoczętą roboczogodzinę 
pracownika. 
 
W przypadku niedostępno ci infrastruktury na wcze niej ustalony okres z powodu wykonywania 
zaplanowanych działań (np. robót budowlanych) uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja 
zastępcza. Komunikacja zastępcza obejmuje kursowanie autobusów lub podobnych w czasie trwania robót 
do momentu ponownej dostępno ci infrastruktury. 
 
Autobusową komunikację zastępczą w my l niniejszych SNB UBB Polska należy odróżnić od awaryjnej 
autobusowej komunikacji zastępczej. Definicja awaryjnej autobusowej komunikacji zastępczej okre la pkt. 
4.3.4. 
 

3.4.2 Utrzymanie infrastruktury, wykonanie robót budowlanych 

 
Wykonanie nieodzownych robót budowlanych i utrzymaniowych jest dopuszczalne stosownie do pkt. 3.1 
oraz następujących postanowień: 
  

3.4.2.1  

UBB Polska jest uprawniona do wykonania wszystkich niezbędnych robót budowlanych, mających na celu 
rozbudowę i odnowienie swojej infrastruktury, oraz robót związanych z jej utrzymaniem. 
 

https://www.ubb-online.com/unternehmen/netzzugang
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3.4.2.2  

UBB Polska ma prawo ograniczyć w tym celu, w ramach opracowania sieciowego rozkładu jazdy pociągów, 
wydajno ć infrastruktury kolejowej dla potrzeb wykonania robót budowlanych trwających przez dłuższy 
okres czasu i mających istotne oddziaływanie na ruch kolejowy. Może to nastąpić np. poprzez wzięcie za 
podstawę ograniczonej wydajno ci w ramach konstrukcji tras na danych odcinkach lub poprzez doliczenie 
w rozkładzie jazdy dodatkowego czasu przejazdu ze względu na roboty budowlane. Bezzwłocznie po 
przyjęciu do wiadomo ci zaistnienia danych robót należy powiadomić o nich przewoźnika kolejowego/ 
przedsiębiorcę uprawnionego do dostępu do infrastruktury kolejowej. UBB Polska ma zamiar opracować z 
przewoźnikami/ przedsiębiorcami uprawnionymi wspólnie uzgodnione warianty trasowania już w ramach 
obrad dotyczących dostępnych tras przed upływem terminu ustalonego w pkt. 4.1.1.5. 
 

3.4.2.3  

Wykonanie robót dających się planować należy odpowiednio wcze niej uzgodnić z przewoźnikiem/ 
przedsiębiorcą uprawnionym w ramach zbioru reguł obowiązującego dla planowania robót budowlanych i 
regulowania ruchu pociągów w czasie budowy oraz ustalonych w nim terminów. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia w wyniku wzajemnych uzgodnień UBB Polska w ramach możno ci 
wymagania zadecyduje o sposobie wykonania robót, uwzględniając sprawy przewoźnika/ przedsiębiorcy 
uprawnionego. Zainteresowani przewoźnicy/ przedsiębiorcy uprawnieni bezzwłocznie zawiadomieni 
zostaną o tre ci podjętej decyzji. 
 

3.4.2.4  

Prawo przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego do obniżenia opłat z powodu tymczasowego przerwania 
wykonywania wiadczeń, spowodowanych przez rozbudowę i odnowienie infrastruktury lub roboty 
utrzymaniowe, odnosi się do postanowień w pkt. 7.1.4. 
 

3.4.2.5  

Planowanie, organizacja i zastosowanie ewentualnie wymaganej autobusowej komunikacji zastępczej jest 
obowiązkiem przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego. Opłaty za korzystanie z tras w czasie trwania 
robót nie zostają pobrane (patrz również pkt. 3.4). 
 

3.4.2.6  

UBB Polska informuje przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych o planowanych robotach 
budowlanych odpowiednio wcze niej przed dniem zamierzonego wykonania. Ponadto należy wcze niej 
omówić wykonanie robót budowlanych i utrzymaniowych z przewoźnikami/ przedsiębiorcami uprawnionymi, 
dotkniętymi robotami w ramach korzystania z przydzielonych tras. Omówienie robót ma na celu ustalenie 
czynników i aspektów ważnych dla podjęcia decyzji, wysłuchanie przewoźników wzgl. przedsiębiorców, 
których dotyczy oraz wyrównanie różnych interesów. Przewoźnicy/ przedsiębiorcy uprawnieni, składający 
wniosek o korzystanie z tras po wyżej wymienionym omówieniu, zostaną poinformowani o wynikach. 
 

3.4.3 Zwolnienie wykorzystywanej infrastruktury 

 
W przypadku powstania zakłócenia w kursowaniu pociągów przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego, za 
które odpowiada on sam, np. awarii lokomotywy, UBB Polska podejmie wszystkie działania niezbędne w 
danym przypadku odosobnionym (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym). W związku z tym, najpierw uzgodni z danym przewoźnikiem/ przedsiębiorcą uprawnionym 
warunki i okres, w którym będzie on w stanie usunąć powstałe zakłócenie, korzystając z własnych rodków. 
W przypadku niemożno ci usunięcia przez niego zakłócenia lub możno ci usunięcia tylko w okresie, który 
w zależno ci od stopnia wykorzystania trasy lub liczby pozostałych przewoźników/ przedsiębiorców 
uprawnionych dotkniętych zakłóceniem, prowadziłby do efektów będących nie do zaakceptowania, takich 
jak np. czę ciowe lub całkowite zamknięcie linii, UBB Polska z własnej inicjatywy zwolni infrastrukturę wzgl. 
zleci zwolnienie na koszt przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego. Pkt. 7.2.8 obowiązuje odpowiednio. 
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3.4.3.1  

W celu usunięcia zakłócenia każdy przewoźnik kolejowy jest zobowiązany udzielić pomocy spółce UBB 
Polska na jej wniosek, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 
sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, w szczególno ci poprzez 
odłączenie swojego pociągu mające na celu udzielenie pomocy trakcyjnej za pomocą uwolnionego pojazdu 
trakcyjnego (np. w celu zwolnienia zablokowanej infrastruktury na trasie wskutek awarii lokomotywy 
poprzez holowanie utkniętych pojazdów do najbliższej przestrzennie stacji przydatnej pod względem 
eksploatacyjnym, lub w celu podłączenia pojazdów ratownictwa technicznego takich jak np. pociąg 
ratowniczy). 
  
 
Przewoźnik kolejowy może zażądać od UBB Polska zwrotu powstałych przy tym kosztów. 
 
 

3.5 Perspektywy rozwoju infrastruktury UBB Polska 

 
Obecnie UBB Polska nie planuje uruchamiania kolejnej infrastruktury.  
 

UBB Polska nie wyznaczyła żadnej infrastruktury do oddania.
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4 Przydzielanie zdolno ci przepustowej 

4.1 Drogi szynowe 

Po infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez UBB Polska kursuje codziennie około 60 pociągów. 
Prowadzone są wyłącznie przewozy pasażerskie. Dla wszystkich tych pociągów UBB Polska konstruuje 
trasy w rozkładzie jazdy pociągów i sporządza związane z nimi dane rozkładu jazdy.  
 
Z kompleksowo ci zadania wynika, że sporządzenie rozkładu jazdy wymaga pewnego okresu 
przygotowawczego. Ze strony przewoźników kolejowych i UBB Polska należy tym samym wziąć pod uwagę 
ustawowe terminy (zgodne z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 
kolejowej) oraz obowiązujące poza tym terminy złożenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu.  
 
UBB konstruuje trasy na podstawie złożonych wniosków o przydzielenie tras pociągów. Aby skonstruować 
trasę o wysokiej warto ci, odpowiadającej wymaganiom klientów, potrzebne są szczegółowe dane takie jak 
np. tabor przewidziany do kursowania na danej trasie, pożądany okres kursowania i planowany przebieg 
przejazdu. Warunkiem wysokiej jako ci w zakresie realizacji zaplanowanej trasy pod względem 
eksploatacyjnym jest zachowanie wzgl. realizacja w ciągu codziennego ruchu parametrów przyjętych w 
ramach konstruowania trasy, w szczególno ci parametrów dotyczących taboru. W związku z tym 
nieodzowne jest, aby Państwo wzięli pod uwagę wszystkie parametry planowania przedstawione w zbiorze 
reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do sieci, służących do zabezpieczenia jako ci, już 
w ramach własnego planowania i wynikającego z niego złożenia wniosków o przydzielenie tras pociągów. 
 
Ze względu na różne dane wymagane przy konstruowania rozkładów jazdy pociągów potrzebne są 
różnego rodzaju formularze wniosku. Zamówienie każdej poszczególnej trasy wymaga wypełnienia 
odrębnego formularza. 
 
Formularze wniosków o przydzielenie trasy pociągów są dostępne do pobrania na stronie:  
 
https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska. 
 
Dla złożenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu oraz konstrukcji tras obowiązują wyłącznie następujące 
postanowienia. Wnioski o przydzielenie tras pociągów w ruchu transgranicznym przyjmowane są tylko w 
języku niemieckim, a w ruchu kolejowym wykonywanym wyłącznie na terenie Polski - tylko w języku 
polskim (patrz również punkt 1.1). Spółką odpowiedzialną za konstrukcje tras pomiędzy spółkami UBB 
Polska a UBB jest UBB. W ruchu transgranicznym można zastosować również druki do zamówienia tras 
wydane przez UBB. 

4.1.1 Sieciowy rozkład jazdy pociągów 

Wiążące przedstawienie uregulowań i procedur dotyczących składania wniosków o przydzielenie trasy 
pociągu w sieciowym rozkładzie jazdy pociągów, zaczynając od złożenia wniosku do przyjęcia oferty, 
zawarte jest w pkt. 4.1.1.1 do 4.1.1.11. 

4.1.1.1 Informacje ogólne 

Warunkiem korzystania z tras pociągów jest złożenie wniosku o przydzielenie trasy przez przewoźnika/ 
przedsiębiorcę uprawnionego stosownie do postanowień niniejszego rozdziału. 
 
Do momentu wstąpienia przewoźnika kolejowego w umowę o korzystanie z infrastruktury, regulującą 
zasady dotyczące stosunku umownego, oraz w indywidualną umowę o korzystanie z tras pociągów wzgl. z 
obiektów i urządzeń obsługi, zgodnie z pkt. 7.1, przedsiębiorca uprawniony jako strona umowy wydaje 
wszystkie wymagane o wiadczenia dotyczące wniosku o przydzielenie trasy pociągu, w szczególno ci w 
kwestiach uregulowanych w pkt. 4.1.1.2, 4.1.1.3 i 4.1.1.4. Tymi o wiadczeniami przewoźnik kolejowy jest 
związany po wstąpieniu w w/w umowy. Po wstąpieniu przewoźnika kolejowego w umowy obowiązywać 
będą tylko jego o wiadczenia. 
 

https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska
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W przypadku wymienienia przewoźnika kolejowego już wraz ze złożeniem wniosku, zgodnie z 
zobowiązaniem przedsiębiorcy uprawnionego, o wiadczenia wydane przez przewoźnika kolejowego 
obowiązują jako wiążące od momentu złożenia wniosku. Obowiązywanie pkt. 4.1.1.2 do 4.1.1.4 dla 
przedsiębiorcy uprawnionego pozostaje przez to nienaruszone. 
  

4.1.1.2 Tre ć i forma 

Wnioski o przydzielenie tras pociągów muszą zostać przedłożone najpóźniej w terminie składania 
wniosków (pkt. 4.1.1.5) na pi mie, drogą elektroniczną lub zapisane na no niku danych, z zastosowaniem 
obowiązującego w danym przypadku formularza wniosku, i powinny zawierać co najmniej: 
 
 

4.1.1.2.1   

dane techniczno-eksploatacyjne wymagane dla konstrukcji trasy (pkt. 4.1.1.6), 
 

4.1.1.2.2   

okres korzystania z trasy, 
 

4.1.1.2.3   

podanie jednej lub kilku osób, które uprawnione są i będą w stanie wydawać o wiadczenia dotyczące 
rozwiązania ewentualnych konfliktów w zakresie korzystania z trasy (pkt. 4.1.1.7), 
 

4.1.1.2.4   

podanie składników istotnych dla ceny (stosownie do wykazu opłat za korzystanie z tras w każdorazowo 
obowiązującej wersji). 
 

4.1.1.3 Brakujące lub nieprzydatne dane 

W przypadku braku danych UBB Polska bezzwłocznie zażąda ich dodatkowego podania od osób lub 
stanowisk, wyznaczonych przez przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego składającego wniosek. Po 
upływie terminu składania wniosku (pkt. 4.1.1.5) należy przekazać dane na żądanie w ciągu trzech dni 
roboczych. W przypadku przekazania danych przez przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych po 
upływie tego terminu, UBB Polska potraktuje wniosek jako ruch okazjonalny poza sieciowym rozkładem 
jazdy pociągów (pkt. 4.1.2). 
 
W przypadku nieprzydatno ci danych do opracowania tras, np. z powodu zawartych w nich sprzeczno ci, 
postępuje się odpowiednio. 
 

4.1.1.4 Zmiana złożonych wniosków 

Wnioski o przydzielenie tras pociągów, złożone w komplecie i w terminie, są wiążące dla opracowania tras. 
W przypadku dokonania przez przewoźnika kolejowego/ przedsiębiorcę uprawnionego zmiany wniosku w 
cało ci lub czę ciowo, po upływie terminu składania wniosków i przed dniem zawarcia umowy zgodnie z 
pkt. 4.1.1.11, złożony w terminie wniosek wyga nie. Zmieniony wniosek stanowi nowy wniosek i zostanie 
potraktowany przez UBB Polska jako ruch okazjonalny poza sieciowym rozkładem jazdy pociągów (pkt. 
4.1.2). Tym samym ryzyko złożenia wniosku nie możliwego do realizacji przejdzie na przewoźnika 
kolejowego/ przedsiębiorcę uprawnionego. 
 

4.1.1.5 Termin składania wniosku/ zmiana rozkładu jazdy pociągów  

4.1.1.5.1   

Termin składania przez przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych wniosków o przydzielenie tras 
pociągów rozpoczyna się na jeden miesiąc przed drugim poniedziałkiem w kwietniu roku rozpoczęcia 
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ważno ci danego sieciowego rozkładu jazdy. Wnioski (pkt. 4.1.1) muszą każdorazowo wpłynąć do UBB 
Polska nie później niż do w/w drugiego poniedziałku w kwietniu.  
 

4.1.1.5.2   

Wnioski, które nie wpłynęły w terminie (pkt. 4.1.1.5.1), zostaną potraktowane jako wnioski o przydzielenie 
trasy pociągu w ruchu okazjonalnym (pkt. 4.1.2). 
 

4.1.1.5.3   

Zmiana sieciowego rozkładu jazdy pociągów następuje każdorazowo w drugą sobotę w grudniu o godz. 
24:00.  
 

4.1.1.5.4   

Przy ustalaniu terminów za dni robocze w my l niniejszych SNB UBB Polska uważa się dni od poniedziałku 
do piątku, oprócz wiąt obowiązujących w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. 
 
 

4.1.1.6 Opracowanie tras 

4.1.1.6.1 Konstrukcja tras 

UBB Polska konstruuje trasy pociągów uwzględniając optymalne wykorzystanie infrastruktury według 
zbioru reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do sieci (pkt. 7.2.2). 
 

4.1.1.6.2 Koordynacja przydzielenia tras 

Zgodnie z zobowiązaniem ustawowym UBB Polska dąży do wydania wobec przewoźnika/ przedsiębiorcy 
uprawnionego oferty odpowiadającej tre ci wniosku. Jeżeli to nie jest możliwe z powodu zaistnienia 
konkurencyjnych wniosków o przydzielenie tras, najpierw bez konsultacji z wnioskodawcą podejmie ona 
próbę sporządzenia oferty na trasę w ramach następujących możliwo ci: 
 

trasy przeznaczone dla kolejowych przewozów osób: +/-5 minut, 

pozostałe trasy: +/-15 minut. 

 
W przypadku gdyby w/w zapasy nie okazały się wystarczające do rozwiązania konfliktów lub zastosowanie 
ich nie mogło spełnić życzeń klientów dotyczących połączeń tras, wszczęte zostanie postępowanie według 
metody koordynacji według pkt. 4.1.1.7. 
 

4.1.1.7 Metoda koordynacji 

4.1.1.7.1  

W przypadku niemożno ci bezkonfliktowego opracowania tras według pkt. 4.1.1.6.2 UBB Polska jest 
zobowiązana dążyć drogą negocjacji (z reguły telefonicznych) z przewoźnikami/ przedsiębiorcami 
uprawnionymi lub zleconymi przez nich osobami do wspólnie uzgodnionego rozwiązania. W przypadku 
znalezienia takiego rozwiązania UBB Polska jest zobowiązana do ich bezzwłocznego udokumentowania. 
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4.1.1.7.2   

W przypadku niemożno ci znalezienia rozwiązania w trakcie rozmów koordynacyjnych UBB Polska zażąda 
na pi mie, aby zainteresowani przewoźnicy w celu rozwiązania konfliktu podali szerszy zapas, alternatywy i 
punkty przymusowe. Ponadto przewoźnicy/ przedsiębiorcy uprawnieni w celu przygotowania ewentualnej 
decyzji o pierwszeństwie w my l art. 30 ust. 2, 2a, 2b, 2c, 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym są zobowiązani podać kryteria uzasadniające fakt, że wniosek związany z konfliktami obejmuje 
usługę transportową zintegrowaną w sieć kolejowej. Termin przekazania w/w o wiadczeń i kryteriów 
wynosi trzy dni robocze, a opracowanie związanych z tym tras w tym okresie jest zawieszone. 
 

4.1.1.7.3   

W przypadku gdy przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony dokonuje zmiany we wniosku o przydzielenie 
trasy pociągu w celu umożliwienia wspólnie uzgodnionego rozwiązania, pkt. 4.1.1.3 zdanie 3 oraz pkt. 
4.1.1.4 zdanie 4 nie znajdują zastosowania. 
 

4.1.1.8 Metoda podejmowania decyzji 

4.1.1.8.1 Rozpoczęcie procedury decyzyjnej 
W przypadku, gdyby metoda koordynacji (pkt. 4.1.1.7) przy uwzględnieniu terminów, o których mowa w pkt. 
4.1.1.7.2, nie doprowadziła do wspólnie uzgodnionego rozwiązania, przeprowadzona zostanie metoda 
podjęcia decyzji. 
 

4.1.1.8.2 Zasady priorytetu 

W ramach realizacji metody podejmowania decyzji (pkt. 4.1.1.8) UBB Polska podejmuje decyzję stosownie 
do niżej podanej kolejno ci, z zastrzeżeniem praw posiadanych przez przewoźników/ przedsiębiorców 
uprawnionych, wynikających z art. 31 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz z 
zastrzeżeniem przepisów art. 30 ustawy: 
 
transgraniczne trasy pociągów 
 
ruch prowadzony z okre loną częstotliwo cią lub zintegrowany w sieć kolejową 
 
Trasy wnioskowane dodatkowo w razie potrzeby, nie mają priorytetu wobec wniosków o przydzielenie tras 
pociągów, których dni kursowania konkretnie podano. 
 
W przypadku powstania konfliktów w związku z przyporządkowaniem problematycznych tras każdorazowo 
do tej samej w/w kategorii (złożenie wniosków o równych priorytetach) podejmuje się decyzję według pkt. 
4.1.1.8.3. 

4.1.1.8.3 Metoda pobrania opłaty podstawowej 
W przypadku konieczno ci podjęcia decyzji za jeden ze złożonych wniosków o równych priorytetach 
według pkt. 4.1.1.8.2 UBB Polska jest zobowiązana przeciwstawić, pod nadzorem Prezesa UTK, opłaty za 
problematyczne trasy i, zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 w 
sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, przyznać priorytet trasie, za którą może 
uzyskać większą opłatę (tzw. aukcja). 
 
 
Obliczenie opłat uwzględnia wszystkie dni kursowania na trasie w okresie obowiązywania sieciowego 
rozkładu jazdy na linii kolejowych UBB Polska, w odniesieniu do cało ci przebiegu pociągu. 
 

4.1.1.9 Metoda wyboru ceny maksymalnej 

W przypadku, gdyby metoda pobrania opłaty (pkt. 4.1.1.8.3) nie doprowadziła do podjęcia decyzji, 
przeprowadzona zostanie metoda wyboru ceny maksymalnej. 
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W celu wszczęcia postępowania według metody wyboru ceny maksymalnej UBB Polska wezwie 
zainteresowanych przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych, do zaoferowania w terminie 5 dni 
roboczych, pod nadzorem Prezesa UTK, opłaty przekraczającej opłatę, którą należałoby zapłacić zgodnie z 
ważnym wykazem opłat za korzystanie z tras w odniesieniu do całego okresu obowiązywania sieciowego 
rozkładu jazdy (tzw. aukcja). 
 
Trasa zostanie przyznana oferentowi, który wyrazi gotowo ć zapłaty najwyższej opłaty. 
 
Pobranie decyzji należy bezzwłocznie udokumentować i przedłożyć do podpisania przewoźnikowi/ 
przedsiębiorcy uprawnionemu i UBB Polska. Chodzi przy tym o ofertę zawarcia umowy w my l art. 30 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 
  
 
Warunki płatno ci opłaty stosują się do pkt. 6.4.3. Odno nie ewentualnego niekorzystania z trasy będącej 
przedmiotem umowy ma zastosowanie pkt. 7.1.3.  
 

4.1.1.10 Tymczasowy projekt sieciowego rozkładu jazdy pociągów 

Na podstawie złożonych wniosków UBB Polska opracuje tymczasowy projekt sieciowego rozkładu jazdy. 
Projekt zostanie opublikowany w terminie, o którym mowa w pkt. 4.1.1.11.3 niniejszych SNB UBB Polska. 

4.1.1.10.1 Zamierzone oferty korzystania z przydzielonych tras 

Po opracowaniu tymczasowego projektu sieciowego rozkładu jazdy UBB Polska przekaże przewoźnikom/ 
przedsiębiorcom uprawnionym zestawienie dotyczące oferty korzystania z przydzielonej trasy w formie 
tabeli, odnoszącej się do złożonych przez nich wniosków o przydzielenie trasy pociągu i zawierającej 
wszystkie dane zawarte we wnioskach zgodnie z pkt. 4.1.1.2, lub poinformuje o zamierzonej odmowie 
przyjęcia wniosku podając odpowiednie przyczyny. 
 
Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony przez okres jednego miesiąca będzie miał okazję ustosunkowania 
się do tymczasowego projektu sieciowego rozkładu jazdy. 

4.1.1.10.2 Uzasadnione reklamacje 

UBB Polska sprawdzi reklamacje złożone zgodnie z pkt. 4.1.1.10.1, zdanie 2, pod względem tre ci oraz 
rzeczywistego zaistnienia uzasadnionych reklamacji. 
 
Za uzasadnione reklamacje uznaje się: 
 

reklamacje odnoszące się wyłącznie do zamierzonych ofert korzystania z przydzielonych tras dla danego 
przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego,  

 

przypadki, w których UBB Polska zgodnie z pkt. 4.1.1 niesłusznie nie uwzględniła wniosku o przydzielenie 
trasy pociągu w sieciowym rozkładzie jazdy pociągów, 

 

różniące się od wniosku o przydzielenie trasy pociągu zamierzone oferty korzystania z przydzielonych tras,  

 które nie zostały opracowane według pkt. 4.1.1.6, 

 które nie doprowadziły według pkt. 4.1.1.7 do wspólnie uzgodnionego rozwiązania i dla których nie 
przeprowadzono postępowania wg pkt. 4.1.1.8. 

 

przypadki, w których nie przestrzegano reguł zawartych w pkt. 4.1.1.8 i 4.1.1.9. 

 
Błędy powstałe z powodu problemów w przekazaniu danych powinny zostać bezzwłocznie usunięte i nie 
stanowią uzasadnionych reklamacji. 
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Uzasadnione reklamacje należy wziąć w rachubę w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu okresu, o 
którym mowa w pkt. 4.1.1.10.1, zdanie 2. 
 

4.1.1.11 Ostateczny projekt sieciowego rozkładu jazdy pociągów/ zawarcie umowy 

4.1.1.11.1  

Ostateczny projekt sieciowego rozkładu jazdy będzie ustalony po upływie 5 dni roboczych, w ciągu których 
należy wziąć w rachubę uzasadnione reklamacje (pkt. 4.1.1.10.2). 
 

4.1.1.11.2  

Na podstawie ostatecznego projektu sieciowego rozkładu jazdy UBB Polska bezzwłocznie opracuje ofertę 
korzystania z przydzielonej trasy w celu zawarcia indywidualnej umowy o korzystanie z tras pociągów (pkt. 
7.1.1.2) lub poinformuje przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego o odmowie przyjęcia wniosku podając 
odpowiednie przyczyny.  
 

4.1.1.11.3  

Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony zobowiązany jest przyjąć ofertę korzystania z przydzielonej trasy 
lub odmówić jej przyjęcia w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu oferty do przedsiębiorcy 
uprawnionego. Poprzez przyjęcie oferty następuje zawarcie umowy (pkt. 7.1.1.2 a)). W przypadku 
nieprzyjęcia lub odmowy przyjęcia oferty w w/w terminie nie przysługuje prawo do przyznania 
wnioskowanej trasy. Ewentualnie zajdzie potrzeba ponownego złożenia wniosku w ramach ruchu 
okazjonalnego (pkt. 4.1.2). 

a) Ustosunkowanie się do przyszłego sieciowego rozkładu jazdy pociągów 

 
Przedsiębiorcom zainteresowanym korzystaniem z przewozów kolejowych bez złożenia własnego wniosku 
o przydzielenie tras pociągów, UBB Polska oferuje możliwo ć ustosunkowania się pod względem 
planowanego korzystania z przewozów do przyszłego sieciowego rozkładu jazdy pociągów.  
 
Przesłanie przyszłego sieciowego rozkładu jazdy pociągów w celu ustosunkowania się następuje w 
terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia odpowiedniego wniosku do UBB Polska. Wniosek należy złożyć 
e-mailem na adres: 
 
 info@ubb-online.com 
 
. 

mailto:UBBGmbH@t-online.de
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b) Zestawienie terminów obowiązujących w przydzielaniu tras według ustawy z dnia 28 marca 2003 
r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 w sprawie 
warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej 
Następujący harmonogram przedstawia obowiązujące terminy. „X“ oznacza początek okresu 
obowiązywania rozkładu jazdy (pkt. 4.1.1.5.3).  
 
 
 
X-12   X-11   X-7  X-3   X-2            X-1 

 
 

   

Przesłanie do za-
twierdzenia Pre-
zesowi UTK 
projektu cennika 
stawek jednost-
kowych opłat za 
korzystanie z 
infrastruktury 
kolejowej 
 

 
 
projekt 
zatwierdzenia 
projektu cennika   
 

 
 
Ostateczny termin 
opublikowania 
SNB i cennika  
 
 
 

 
złożenie przez 
przewoźników 
kolejowych 
wniosków o przy-
dzielenie tras 
pociągów  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
projekt rozkładu 
jazdy pociągów    
 
 
 

 
 
opracowanie 
projektu rozkładu 
jazdy, który 
należy następnie 
uzgodnić z prze-
woźnikami   
 

 
 
 
 
ostateczny termin 
zawiadomienia 
przewoźników 
przez zarządcę 
infrastruktury o 
przydzielonych 
trasach   
 
 
 
 

 
 
koordynacja/ 
uzgodnienie  
 

 
 
 
 
wej cie w życie 
nowego rozkładu 
jazdy  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
przygotowanie 
wej cia w życie 
nowego rozkładu 
jazdy  
 

11 miesięcy przed wej ciem w życie nowego rozkładu jazdy  druga sobota miesiąca grudnia 
  

1 miesiąc 

4 miesiące 

4 miesiące 

1 miesiąc 1 miesiąc 
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4.1.2 Okazjonalny ruch pociągów 

 

4.1.2.1 Informacje ogólne 

W przypadku wniosków dotyczących okazjonalnego ruchu pociągów chodzi o: 
 
a) wnioski złożone poza sieciowym rozkładem jazdy pociągów wzgl. poza terminami sieciowego rozkładu 
jazdy pociągów, 
 
b) wnioski o dokonanie zmiany w trasach sieciowego rozkładu jazdy pociągów (pkt. 4.1.1.4, zdanie 3), 
 
c) wnioski o dokonanie zmiany w trasach ruchu okazjonalnego. 
 
Wnioski o dokonanie zmiany obejmują jednoczesne cofnięcie wniosku dotyczącego trasy przewidzianej do 
zmiany. W przypadku wniosków o dokonanie zmiany mające na celu skrócenie lub przedłużenie dni 
kursowania wzgl. przebiegów pociągu, to dni kursowania wzgl. czę ci przebiegu pociągu nie dotknięte 
zmianą pozostają nienaruszone.  
 

4.1.2.2 Tre ć i forma 

Odno nie tre ci i formy wniosków o przydzielenie tras pociągów w ruchu okazjonalnym obowiązuje 
odpowiednio pkt. 4.1.1.2. Należy zastosować wyłącznie formularze wniosków według załącznika 2a do 2f! 
 

4.1.2.3 Brakujące lub nieprzydatne dane 

W przypadku braku lub nieprzydatno ci danych (pkt. 4.1.1.3) UBB Polska żąda od przewoźnika 
kolejowego/ przedsiębiorcy uprawnionego ich bezzwłocznego uzupełnienia. rozpoczęcie terminu 
opracowania okre lonego w pkt. 4.1.2.5 wynika z momentu, w którym brakujące dane zostały przedłożone 
w UBB Polska. W przypadku nieprzekazania danych przyjęcie wniosku w celu opracowania trasy nie jest 
możliwe. Pkt. 4.1.2.5.3 obowiązuje odpowiednio.  
 

4.1.2.4 Zmiana złożonych wniosków 

Wnioski o dokonanie zmiany modyfikują pierwotny wniosek obejmujący trasę przewidzianą do zmiany. Moc 
obowiązująca istniejącej indywidualnej umowy o korzystanie z tras pociągów wzgl. z obiektów i urządzeń 
obsługi pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku dokonania przez przewoźnika/ przedsiębiorcę 
uprawnionego zmiany w przedłożonym w komplecie wniosku o przydzielenie trasy pociągu, termin 
opracowania okre lony w pkt. 4.1.2.3 rozpoczyna się od nowa.  
 
Odpowiednio obowiązującym jest pkt. 4.1.2.3, ostatnie zdanie.  
 

4.1.2.5 Opracowanie tras w okazjonalnym ruchu pociągów 

4.1.2.5.1 Składanie wniosków o przydzielenie tras pociągów w okazjonalnym ruchu pociągów 

Dla rozpatrywania wniosków o przydzielenie tras pociągów w ruchu okazjonalnym obowiązuje termin 4 
tygodni od dnia ich wpływu. Na przyjęcie oferty przewoźnik kolejowy/ przedsiębiorca uprawniony do 
dostępu do infrastruktury kolejowej ma do dyspozycji najwyżej 5 dni roboczych. Potem UBB Polska w 
terminie kolejnych 5 dni roboczych zawiadomi wszystkie zainteresowane stanowiska o gotowym rozkładzie 
jazdy (czas podania do wiadomo ci rozkładu jazdy przez UBB Polska). 
 
W odróżnieniu od tego w przypadku wniosków o przydzielenie pojedynczych tras pociągów (pkt. 4.1.2.1) 
ofertę korzystania z przydzielonej trasy wydaje się bezzwłocznie, jednak nie później niż na 48 godzin po 
wpływie wniosku. Na przyjęcie oferty przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony ma do dyspozycji najwyżej 
jedną dobę. Potem UBB Polska w ciągu jednej godziny zawiadomi wszystkie zainteresowane stanowiska o 
gotowym rozkładzie jazdy (czas podania do wiadomo ci rozkładu jazdy przez UBB Polska). 
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W odróżnieniu od powyższego, termin rozpatrywania również krótkoterminowych wniosków wymagających 
szczególnie pracochłonnego rozpatrywania (pkt.4.1.2.5.2), wynosi 4 tygodnie od dnia ich wpływu. Na 
przyjęcie oferty przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony ma do dyspozycji jeden dzień roboczy. Potem UBB 
Polska w terminie 5 dni roboczych zawiadomi wszystkie zainteresowane stanowiska o gotowym rozkładzie 
jazdy (czas podania do wiadomo ci rozkładu jazdy przez UBB Polska). 
 

4.1.2.5.2 Szczególnie pracochłonne opracowanie tras 

Następujące przypadki wymagają w UBB Polska szczególnie pracochłonnego opracowania tras: 
 
a) nadzwyczajne pociągi osobowe, w tym wszystkie transporty pojazdów szynowych bezpo rednio z tym 
związanych, 
 
b) przejazdy parowozami (opalanymi węglem i olejem), 
 
c) przewozy nadzwyczajne, 
 
d) pociągi do wiadczalne i jazdy pomiarowe, 
 
e) przejazdy, które mają zostać przeprowadzone u więcej niż jednego zarządcy infrastruktury, jeżeli na 
stosowanym formularzu wniosku o przydzielenie trasy pociągu wybrano opcję "priorytet - przyjazd" (tzw. 
opracowanie wsteczne), 
 
f) przejazdy pojazdami, których maksymalna prędko ć uwarunkowana rodzajem konstrukcji jest niższa niż 
40 km/h (np. pojazdy pomocnicze), 
 
g) przejazdy, które na podstawie wnioskowanych pojazdów, istniejących warunków na trasie lub innych 
parametrów wymagają specjalnej formy rozkładu jazdy (np. uproszczone kierowanie ruchem na trasach 
drugorzędnych). 
 

4.1.2.5.3 Wnioski nie złożone w terminie 

UBB Polska podejmie wszelkie wysiłki do bezzwłocznego rozpatrzenia również wniosków nie złożonych w 
terminie. 
 
Odno nie do kosztów powstałych dla UBB Polska w wyniku niezłożenia w terminie wniosku obowiązuje 
odpowiednio pkt. 4.1.1.4, ostatnie zdanie.  

4.1.2.6 Opracowanie tras 

UBB Polska konstruuje trasy pociągów uwzględniając optymalne wykorzystanie infrastruktury według 
zbioru reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do sieci (pkt. 7.2.2). 
 
Trasy w ruchu okazjonalnym są konstruowane w ramach istniejącej, pozostałej zdolno ci przepustowej 
infrastruktury. W przypadku zaistnienia sytuacji konkurencyjnej między dwiema trasami w ruchu 
okazjonalnym, priorytetem ma trasa zamówiona jako pierwsza. 
 
W przypadku gdy istniejąca, pozostała zdolno ć przepustowa nie pozwala wydania oferty odpowiadającej 
wnioskowi, zaistniałe znaczne odchylenia tre ci oferty od tre ci wniosku należy uzgodnić z przewoźnikiem/ 
przedsiębiorcą uprawnionym. 
Znaczne odchylenia odno nie do konstrukcji to: 
 

w przypadku pociągów pasażerskich - odchylenie czasowe od wniosku o więcej niż jedną godzinę. 

Odno nie wniosku o krótkoterminowe przydzielenie tras pociągów w przypadku powstania odchyleń 
uzgodnienie z przewoźnikami/ przedsiębiorcami uprawnionymi nie jest możliwe. 
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4.1.2.7  Oferta 

4.1.2.7.1  

W przypadku wniosków złożonych w terminie według pkt. 4.1.2.5.1 przewoźnik kolejowy/ przedsiębiorca 
uprawniony do dostępu do infrastruktury kolejowej bezzwłocznie otrzymuje od UBB Polska ofertę 
korzystania z przydzielonych tras (pkt. 7.1.1.2 b)), najpóźniej jednak po upływie terminu opracowania 
według pkt. 4.1.2.5.1 wraz z przekazaniem danych dotyczących rozkładu jazdy. W przypadku niemożno ci 
realizacji wniosku w ramach pozostałej zdolno ci przepustowej infrastruktury kolejowej lub niewyrażenia 
przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego zgody na zaistnienie znacznych odchyleń według pkt. 
4.1.2.6, należy o tym poinformować podając odpowiednie uzasadnienie. W związku z tym umowa 
indywidualna o korzystanie z tras pociągów według pkt. 7.1.1.2 b) nie dochodzi do skutku. 
 

4.1.2.7.2  

W przypadku złożenia wniosków o przydzielenie tras pociągów, których przebieg odnosi się do więcej niż 
jednego zarządu infrastruktury kolejowej, wnioskujący przewoźnik kolejowy otrzymuje ofertę korzystania z 
przydzielonej trasy obejmującą tylko przebieg odbywający się na infrastrukturze UBB Polska. Oferta ta 
stanowi ofertę w my l pkt. 4.1.2.7.1. 
 

4.1.2.8 Wydanie oferty przed wej ciem w życie sieciowego rozkładu jazdy pociągów 

W przypadku złożenia wniosków dotyczących sieciowego rozkładu jazdy pociągów, traktowanych według 
pkt. 4.1.2.1 b) jako wnioski nie złożone w terminie i tym samym jako wnioski złożone w ramach 
okazjonalnego ruchu pociągów, przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony otrzymuje ofertę lub odmowę 
najwcze niej w 4 tygodnie po sporządzeniu ostatecznego sieciowego rozkładu jazdy pociągów, do którego 
wniosek się pierwotnie odniósł.  
 

4.1.2.9 Klauzula zastrzeżenia z powodu robót budowlanych  
zostaje niewypełnione 
 

4.1.2.10 Przyjęcie oferty 

4.1.2.10.1   

W przypadku wniosków złożonych w terminie przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony zobowiązany jest 
przyjąć ofertę w terminie przyjęcia okre lonym w pkt. 4.1.2.5.1, zdanie 2. 
 

4.1.2.10.2   

Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony już wraz ze złożeniem wniosku może o wiadczyć, że zrzeka się 
pisemnego przyjęcia. W takich przypadkach ofertę uważa się za przyjętą, jeżeli przewoźnik/ przedsiębiorca 
uprawniony ją otrzymał, jednak nie przekazał bezzwłocznie odwołania. 
 
W przypadku złożenia wniosku o krótkoterminowe przydzielenie trasy pociągu wolę o zrzeczeniu się 
pisemnego przyjęcia oferty uważa się za o wiadczoną konkludentnie, chyba że przewoźnik/ przedsiębiorca 
uprawniony zgłasza wyraźny sprzeciw wobec takiego zrzeczenia się. 
 

4.1.2.10.3   

Odno nie wniosków nie złożonych w terminie w przypadku ich możliwego jeszcze opracowania (do którego 
nie ma żadnego roszczenia prawnego) ofertę uważa się za przyjętą również wtedy, gdy przewoźnik/ 
przedsiębiorca uprawniony po otrzymaniu oferty nie wyraża bezzwłocznie, że nie chce skorzystać z 
zaoferowanej trasy. Ofertę uważa się również za przyjętą w przypadku gdy przewoźnik/ przedsiębiorca 
uprawniony już po otrzymaniu oferty czę ciowej według pkt. 4.1.2.7 rozpoczyna korzystanie z zaoferowanej 
czę ci. 
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4.1.3 Kooperacja w przypadku międzysieciowych tras pociągów 

4.1.3.1 Udział kilku zarządców dróg kolejowych w przydzielaniu tras pociągów  
W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę uprawnionego do dostępu do infrastruktury kolejowej wniosku 
do UBB Polska o przydzielenie tras pociągów, dotyczących dróg kolejowych kilku zarządców, UBB Polska, 
o ile to pożądane, na zlecenie przedsiębiorcy uprawnionego bezzwłocznie przekaże trasy pociągów w celu 
ich opracowania do pozostałych zainteresowanych zarządców. UBB Polska dąży do tego, aby wszyscy 
zarządcy dróg kolejowych bezzwłocznie wzgl. w przewidzianych terminach podjęli decyzję dotyczącą 
wniosku. 
 
Transgraniczne trasy pociągów przekraczające kolejowe przej cie graniczne pod Ahlbeck Grenze/Granica 
Państwa (szlak nr 6768) opracowuje spółka Usedomer Bäderbahn GmbH. 
 

4.1.4 Wnioski o przydzielenie tras pociągów z przesyłkami 
nadzwyczajnymi 

4.1.4.1 Przygotowanie wniosków o przydzielenie tras pociągów 

Opracowywanie przewozów nadzwyczajnych (patrz pkt. 2.4) jest szczególnie pracochłonne (odno nie 
terminów patrz pkt. 4.1.2.5.2 c). 
 
Dla przewozów nadzwyczajnych wymagających wydania zgody na dokonanie przewozu (patrz pkt. 2.4) 
należy zastosować formularz nr 458.0101.01 „Beförderungsanmeldung/Zustimmungsantrag für 
außergewöhnliche Transporte“ [Zgłoszenie przewozu/ Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie przewozu 
przesyłek nadzwyczajnych]. Wnioski, dla których nie stosuje się w/w formularza, muszą zawierać co 
najmniej dane zażądane w formularzu. Odno nie danych specyficznych dla danego pojazdu prosimy 
zwrócić uwagę na wytyczną nr 458.01. 
 
W wydanej zgodzie na dokonanie przewozu podane są m.in.: 
 

nr opracowania (nr zgody na dokonanie przewozu), 

okres ważno ci, 

dane dotyczące poszczególnych cyfr kodu, 

warunki eksploatacyjne transportu i 

szczególne informacje. Do szczególnych informacji należą m.in.: 

 okres ważno ci przekraczający 3 miesiące, 

 termin wysyłki, 

 traktowanie specjalne przy rozrządzaniu, 

 szeregowanie w pociągu, 

 eskortowanie, 

 zakaz popychania, 

 przewozy w ustalonym kierunku. 

Informacje te należy podać w Zgłoszeniu przewozu pod numerem 29. 
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Zgoda na dokonanie przewozu wydana jest z reguły na 3 miesiące, dla transportów odbywających się 
regularnie może jednak zostać sporządzona również na rok obowiązywania rozkładu jazdy. 
 
Warunkiem wydania zgody na dokonanie przewozu jest wyrażenie zgody przez wszystkich zarządców 
infrastruktury biorących udział w przebiegu pociągu. Odpowiednia wskazówka zostanie przyjęta do zgody 
na dokonanie przewozu. Umowa zostanie zawarta z zarządcami infrastruktury biorącymi udział w danym 
przypadku. 
 
W celu dokonania przewozów nadzwyczajnych różniących się od standardu pod względem skutków 
eksploatacyjnch UBB Polska powinna opracować szczególne przepisy wykonawcze. Wydawanie zezwoleń 
na dokonanie przewozów nadzwyczajnych należy do dodatkowych usług oferowanych przez UBB Polska 
(patrz również pkt. 5.3 "Usługi dodatkowe"). 
 

4.1.4.2 Składanie wniosku o przydzielenie tras pociągów 

Przy składaniu wniosku o przydzielenie tras pociągów z przesyłkami nadzwyczajnymi, wymagającego 
wydania zgody na dokonanie przewozu, oraz w przypadku składania wniosku o przydzielenie tras w celu 
dokonania pozostałych przewozów specjalnych prosimy dołączyć do wniosku zgodę na dokonanie 
przewozu wzgl. opracowane przepisy wykonawcze wzgl. prosimy o potwierdzenie posiadania tych 
dokumentów. W przypadku składania wniosku o przydzielenie tras w celu dokonania przewozów w 
pociągach stałych prosimy skorzystać z formularza nr 402.0202.V05. 
 

4.1.4.3 Wydanie oferty 

Ofertę korzystania z przydzielonej trasy otrzymają Państwo zgodnie z uregulowaniami rozdziału nr 4. Wraz 
z ofertą otrzymają Państwo dodatkowo: 
 

szczególne informacje, wynikające z rodzaju transportu, 

warunki przewozu obowiązujące dla przewozów nadzwyczajnych, jeżeli przy składaniu wniosku były 
nieznane, 

 

4.1.4.4 Harmonogram i procedura przyjmowania oferty 

Dla przyjmowania oferty obowiązują uregulowania zawarte w pkt. 4.1.1.11.3. 
 

4.2  Złożenie wniosku o korzystanie ze stacji kolejowych 

4.2.1 Informacje ogólne 

Warunkiem korzystania ze stacji komunikacyjnej winouj cie Centrum jest zawarcie przez przewoźnika/ 
przedsiębiorcy uprawnionego umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów na odcinku winouj cie 
Centrum - Ahlbeck Granica Państwa. 

4.2.2 Złożenie wniosków 

 
W przypadku stacji komunikacyjnej winouj cie Centrum wnioski o korzystanie ze stacji kolejowej w 
ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów (sieciowego rozkładu jazdy pociągów w my l art. 30 Ustawy z 
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) należy złożyć razem z danym wnioskiem o przydzielenie 
trasy pociągu. Wniosek ma zawierać następujące dane, zwane dalej danymi obowiązkowymi: 
 
- czasy:   czas odjazdu i przyjazdu, czasy postoju na każdej ze stacji postoju i na każdym  

peronie 
- informacje o linii:  stacja odjazdowa i docelowa, stacja kierunkowa, cele po rednie, stacje przejazdu,  

stacje postoju (pozostały przebieg między stacjami) 
- informacje o pociągu:  dni kursowania, numer pociągu, długo ć pociągu 



 

 

  24 

- informacje o wej ciach do pociągów i przedziałach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
 
Ponadto przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony uzyskuje możliwo ć dostarczenia następujących danych, 
zwanych dalej danymi względnie obowiązującymi: 
- informacje o pociągu:  rodzaj, linia/kurs, nazwa pociągu, informacja o dopłatach, informacja o związku  

przedsiębiorstw komunikacyjnych 
- usługi w pociągu: restauracja, przedział dla rowerów 
- zestawienie pociągu:  kolejno ć wagonów, zestawienie bloków 
 
W przypadku braku danych obowiązkowych, UBB Polska bezzwłocznie żąda ich dodatkowej dostawy od 
osób lub stanowisk, wyznaczonych przez przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego. Przewoźnik/ 
przedsiębiorca uprawniony jest zobowiązany do ich przekazania w terminie 5 dni roboczych od dnia 
żądania dodatkowego. W przypadku nie przekazania danych przez przewoźnika/ przedsiębiorcy 
uprawnionego w wyznaczonym powyżej terminie, UBB Polska potraktuje wniosek jako wniosek nie złożony 
w wyznaczonym terminie. 
 
Wnioski dotyczące okazjonalnego ruchu pociągów należy na pi mie złożyć do UBB Polska Sp. z o.o., 
regularnie w terminie 18 dni roboczych przed zaplanowanym dniem kursowania. Złożenie wniosków w 
krótszym terminie jest możliwe. Ogłoszenie oddzielnego rozkładu jazdy UBB Polska zapewni jednak 
jedynie w przypadku złożenia wniosku nie później niż na 3 dni robocze, przypadające od poniedziałku do 
soboty, przed zaplanowanym dniem kursowania. Wszystkie dane obowiązkowe należy przedstawić w chwili 
złożenia wniosku. 
 

4.2.3 Zawarcie umowy 

Umowa o korzystanie z przydzielonych tras pociągów na odcinku winouj cie Centrum - Ahlbeck Granica 
Państwa na potrzeby przewozu osób obejmuje również korzystanie ze stacji komunikacyjnej winouj cie 
Centrum. 

4.3 Odstępstwa od regularnej eksploatacji i podjęcie działań 
w przypadku zakłóceń 

Różne przyczyny w codziennej eksploatacji mogą powodować odstępstwa od planowanych parametrów. Z 
jednej strony mogą to być zakłócenia w trakcji, a z drugiej strony - odstępstwa uwarunkowane budową. 
Poniżej przedstawione są odpowiednie wyja nienia. 

4.3.1 Informacje ogólne, zasady prowadzenia ruchu kolejowego, 

zarządzanie sytuacjami awaryjnymi 
W przebiegu ruchu pociągów wskutek nieprawidłowo ci, odstępstw od uzgodnionego rozkładu jazdy 
pociągów lub harmonogramu ruchu pociągów oraz wskutek innych szczególnych zdarzeń mogą powstać 
utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z istniejącej i przydzielonej infrastruktury i każdorazowo 
umówionej trasy. Ze strony UBB Polska, oprócz punktów wymienionych w rozdziale nr 3.4, stosowane są 
zbiory reguł obowiązujące w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego (patrz również załącznik nr 2). 
 
Utrudnienia w ruchu kolejowym mogą być spowodowane np. zakłóceniami związanymi z drogą przejazdu 
lub stacją komunikacyjną winouj cie Centrum, awariami pojazdów oraz wypadkami, ale również 
utrudnieniami wskutek wpływów atmosferycznych lub niebezpiecznych ingerencji w ruch kolejowy. 
 
Awaria całego o wietlenia na peronach używanych przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego, 
przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony musi zgłosić stanowisku w UBB Polska odpowiedzialnemu za 
prowadzenie ruchu kolejowego. 
 
W przypadku zaistnienia utrudnienia w ruchu kolejowym UBB Polska podejmie działania mające na celu jak 
najszybszy powrót do normalnego stanu prowadzenia ruchu kolejowego (patrz również pkt. 7.3.3). W 
związku z tym interesy przewoźników kolejowych dotkniętych utrudnieniem zostaną uwzględnione, o ile to 
jest możliwe. 
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W UBB Polska stanowiskiem odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu kolejowego jest stanowisko 
kierowania spółki UBB (dyżurny ruchu na stacji Seebad Heringsdorf). W przypadku powstania konfliktów 
ostatnią decyzję podejmie stanowisko kierowania UBB. 
 

4.3.2 Stanowiska, które należy zawiadomić 

Zgodnie ze zbiorem reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do sieci, o zakłóceniach wzgl. 
anomaliach należy poinformować wła ciwego w danym przypadku dyżurnego ruchu za pomocą 
dostępnych i dopuszczalnych według w/w zbioru reguł rodków komunikacyjnych (np. radiołączno ci 
pociągowej, telefonu szlakowego). Dyżurny ruchu zleci podjęcie koniecznych działań i podejmie się 
przekazania informacji stosownie do ustalonych dróg zawiadamiania.  
 
Zainteresowani przewoźnicy kolejowi zostaną poinformowani przez stanowisko kierowania spółki UBB. 
 

4.3.3 Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi 
Centralą Alarmową spółki UBB Polska jest Centrala Alarmowa spółki UBB (dyżurny ruchu stacji Seebad 
Heringsdorf). W przypadku zdarzeń niebezpiecznych, kryzysów i katastrof Centrala Alarmowa UBB spełnia 
zadania związane z zawiadamianiem i alarmowaniem. Zadania te obejmują również zwracanie się o pomoc 
wzgl. koordynację działań wspólnie z wła ciwymi miejscowymi stanowiskami ds. ochrony przed 
zagrożeniami (np. straży pożarnej).  
 
Zawiadomienie Centrali Alarmowej następuje wyłącznie przez wła ciwego dyżurnego ruchu według ustaleń 
zawartych w zbiorze reguł techniczno-eksploatacyjnych.  
 
Za kierownictwo operacji na miejscu zdarzenia (koordynacja, przekazanie informacji uzupełniających do 
Centrali Alarmowej) odpowiedzialna jest wła ciwa osoba zarządzająca sytuacją awaryjną (menedżer 
sytuacji awaryjnych) ze strony UBB Polska. Wspierają ją służby pogotowia przewoźników kolejowych. 
 

4.3.4 Awaryjna autobusowa komunikacja zastępcza w przewozach 
pasażerskich  

Awaryjna autobusowa komunikacja zastępcza stosowana jest w przypadku, gdy infrastruktura przej ciowo 
nie jest dostępna z powodu nieprzewidzianych zakłóceń (anomalii i zakłóceń w ruchu) wzgl. z przyczyn, 
które leżą po stronie przewoźnika kolejowego i są uwarunkowane jego taborem i/ lub personelem. 
Awaryjna autobusowa komunikacja zastępcza obejmuje zastosowanie autobusów itp. w trakcie usuwania 
zakłóceń do momentu, kiedy szlak znowu będzie przejezdny. Organizowana jest ona przez wła ciwego 
przewoźnika kolejowego. 
 
Awaryjną autobusową komunikację zastępczą w my l niniejszych SNB UBB Polska należy odróżnić od 
autobusowej komunikacji zastępczej. Definicja autobusowej komunikacji zastępczej okre lona jest pkt. 
3.4.1. 
 

4.3.5 Osoba do kontaktu 

Za dyspozycję ruchu pociągów, w szczególno ci również pod względem koordynacji działań mających na 
celu jak najszybsze przywrócenie planowego ruchu w przypadku powstałych zakłóceń wzgl. anomalii 
oddziałujących na sieć kolejową, odpowiedzialne jest stanowisko kierowania UBB. W miarę potrzeb służy 
ono pomocą (w zakresie udzielania informacji, uzgadniania, rozwiązywania konfliktów). 
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4.4 Zapotrzebowanie na zdolno ć przepustową na potrzeby 
utrzymania i rozbudowy/ odnowienia infrastruktury 

Uregulowania dotyczące utrzymania infrastruktury oraz wykonywania robót budowlanych okre lone są w 
pkt. 3.4.2 i 7.2.7. 

4.5 Uregulowania dotyczące niekorzystania oraz cofnięcia 
wniosku 

W tym zakresie obowiązują uregulowania zgodnie z pkt. 7.1.3. 

4.6 Umowy ramowe 

UBB Polska oferuje zawarcie umów ramowych w celu długoterminowego korzystania ze zdolno ci 
przepustowej linii kolejowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
oraz § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 w sprawie warunków dostępu i 
korzystania z infrastruktury kolejowej. 
 
Przy zawarciu umowy ramowej UBB Polska zobowiązuje się do zaoferowania klientowi trasy w zakresie 
rezerwy czasowej uzgodnionej w umowie ramowej, bez stosowania metody wyboru ceny maksymalnej, w 
przypadku, gdy przy sporządzaniu sieciowego rozkładu jazdy pociągów złożone zostały wnioski o 
równoczesne korzystanie z trasy, które nie dają się pogodzić. 
 
Wraz z zawarciem umowy ramowej klient zobowiązuje się do przyjęcia oferty UBB Polska, sporządzonej po 
złożeniu danego wniosku zgodnie z umową, jeżeli oferta ta uwzględnia wyrażone we wniosku życzenia 
dotyczące połączeń co najmniej w zakresie zawartym w poprzednim sieciowym rozkładzie jazdy. 
 
W przypadku złożenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu na podstawie zawartej umowy ramowej 
powinno się powołać na zdolno ć przepustową linii kolejowych, związaną umową ramową, aby było 
możliwe jej odpowiednie uwzględnienie w ramach sporządzenia sieciowego rozkładu jazdy w postępowaniu 
według metody podejmowania decyzji. W/w rezerwy czasowe stanowią dopuszczalne odstępstwa od takich 
czasów przyjazdu i odjazdu pociągów, które uzgadnia się w umowie ramowej. Obejmują one co najmniej 
trzy trasy.  
 
W związku z tym rezerwy czasowe wynoszą co najmniej: 
 

+ / - 5 minut na potrzeby przewozu osób 

 
UBB Polska uwzględnia - o ile to możliwe - realizację wnioskowanych przez klienta życzeń dotyczących 
połączeń i taktowania pociągów. 
 
Umowy ramowe mogą zostać zawarte zasadniczo wyłącznie do końca trwania okresu obowiązywania 
ramowego rozkładu jazdy i mają zasadniczo obejmować okres ważno ci pięciu lat. Odstępstwa możliwe są 
zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 
 
Zmiany, uzupełnienia lub ograniczenia istniejących umów ramowych dotyczące Sieciowego Rozkładu 
Jazdy 2015 r. w interesie lepszego wykorzystania sieci kolejowej są możliwe.  
 
Zawarcie kolejnych umów ramowych jest możliwe zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym.  
 
Trasy pociągów do przydzielenia na podstawie zawartych umów ramowych nie powinny przekraczać 75 
procent zdolno ci przepustowej jednej linii kolejowej na jedną godzinę. W przypadkach odosobnionych 
odstępstwa są dopuszczalne, ponieważ sztywna granica górna w wys. 75 procent mogłaby uniemożliwić 
zabezpieczenie systemów taktowania ruchu pasażerskiego i towarowego, odpowiadających wymogom 
rynku i klientów.  
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Odpowiednio wcze niej przed rozpoczęciem okresu obowiązywania ramowego rozkładu jazdy pociągów 
zarządcy dróg kolejowych wspólnie ustalą okres, w którym przedsiębiorcy uprawnieni do dostępu do 
infrastruktury kolejowej będą mogli złożyć wnioski o wydanie oferty na zawarcie umów ramowych. Początek 
i koniec trwania okresu zostaną opublikowane. 
 
UBB Polska na zapytanie wyja ni zabezpieczenie systemów taktowania ruchu pasażerskiego i 
towarowego, odpowiadających wymogom rynku i klientów, rozpatrywanie stacji kolejowych węzłowych i 
pozostałych odcinków linii kolejowych oraz - przy zachowaniu tajemnicy handlowej - istotną charakterystykę 
każdej z umów ramowych. 
 
Po złożeniu zapytania udostępnimy wzór umowy ramowej. 
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5 Zakres usług 

5.1 Wstęp 

 

UBB Polska rozróżnia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym pomiędzy usługami obowiązkowymi, dodatkowymi i pomocniczymi. Ceny poszczególnych usług 
opublikowane zostały w odpowiednich wykazach opłat. Zasady kształtowania struktury opłat za usługi 
omówione zostają w rozdziale nr 6 
 

5.2 Usługi obowiązkowe 

5.2.1 Drogi szynowe 

Usługi obowiązkowe UBB Polska obejmują następujące wiadczenia: 
 

opracowywanie wniosków o przydzielenie tras pociągów, 

pozwolenie na korzystanie z przydzielonych tras pociągów,  

obsługa koniecznych dla ruchu pociągów systemów zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, 
koordynowanie ruchu pociagów i udostępnianie informacji o ruchu pociągów, 

po rednictwo w usługach pilotowania lub w usługach nabycia znajomo ci szlaku (samo wykonawstwo tych 
usług nie wchodzi w zakres usług obowiązkowych), 

udostępnienie wszystkich dalszych informacji, które niezbędne są dla prowadzenia ruchu, dla którego 
przydzielona została zdolno ć przepustowa (np. obliczenia dynamiki ruchu nowych pojazdów trakcyjnych, 
przegląd procesów eksploatacyjnych w czasie przejazdów pociągów). 

5.2.2 Stacja komunikacyjna 

Tablica z nazwą stacji 

Na stacji komunikacyjnej znajdują się tablice z nazwą stacji w stosownej ilo ci, pokazujące nazwę w języku 
polskim. 

Tablica informacyjna z rozkładem jazdy pociągów 

Na stacji komunikacyjnej regularnie obsługiwanej przez przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych, 
UBB Polska umieszcza rozkład jazdy pociągów, przedstawiający bez dyskryminacji czasy odjazdu 
przewoźników. Przewoźnik udostępni UBB Polska konieczne informacje w odpowiednio wcze niejszym 
terminie (nie później jednak niż na 4 tygodnie przed wej ciem w życie nowego rozkładu jazdy). Odchylenia 
od rozkładu jazdy, dodatkowe pociągi i pociągi nadzwyczajne będą opublikowane na odrębnych afiszach, o 
ile przewoźnik odpowiednio wcze niej (nie później jednak niż na 3 dni robocze przed dniem kursowania) 
przekazał informacje. UBB Polska będzie aktualizować tablice z rozkładami jazdy w przypadku wej cia w 
życie nowego sieciowego rozkładu jazdy lub dostosowania sieciowego rozkładu jazdy po miesiącach 
zimowych (art. 30 ust. 5a i 5b Ustawy o transporcie kolejowym). Całkowite koszty dostosowania tablic z 
rozkładami jazdy, powstające w okresie ważno ci rozkładu jazdy w związku ze zmianami dotyczącymi 
zamówionych tras i korzystania ze stacji, ponosić będzie przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony, który 
przysporzył koszty. W przypadku życzenia przez jednego z przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych 
dodatkowego uaktualnienia, należy tę usługę odrębnie uzgodnić i wynagrodzić. Analogicznie należy 
postępować w przypadku opóźnienia przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego w udostępnieniu 
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dla UBB Polska danych potrzebnych do sporządzenia tablic z rozkładem, jednak nie w przypadkach 
opóźnienia w zgłoszeniach w ruchu okazjonalnym. 

 

Powierzchnie informacyjne dla przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego 

UBB Polska udostępni przewoźnikowi powierzchnie informacyjne, z których przewoźnik może korzystać po 
uzgodnieniu z UBB Polska. Na wyżej wymienionych powierzchniach informacyjnych przewoźnik może 
umieszczać wyłącznie informacje dotyczące komunikacji (w szczególno ci taryfy, schemat sieci linii); 
oddanie ich w podnajem lub przekazanie osobom trzecim nie jest dozwolone. Pracownicy UBB Polska Sp. 
z o.o. są uprawnieni do usunięcia nieważnych już afiszów. 

Powierzchnie przeznaczone dla automatów biletowych wzgl. kasowników przewoźników/ przedsiębiorców 
uprawnionych 

UBB Polska udostępni każdemu przewoźnikowi/ przedsiębiorcy uprawnionemu na jego zapytanie 
powierzchnie przeznaczone do ustawienia automatów biletowych wzgl. kasowników, przy czym ich liczba 
jest ograniczona na jeden automat biletowy wzgl. kasownik na każdym peronie stacji, używanym w ramach 
stałego kursowania. Szczegółowe warunki ustawienia wymagają zawarcia odrębnej umowy. 

System orientacyjny, oznakowanie drogowskazami 

Dla lepszej orientacji podróżujących spółka UBB Polska umie ci na stacji komunikacyjnej system 
oznakowania drogowskazowego, dostosowany do ilo ci podróżujących. Wybór kolorystyki i dizajnu jest 
zastrzeżony dla UBB Polska. 

Oczyszczanie 

Stacja komunikacyjna jest oczyszczana w interwałach, zależnych od ilo ci podróżujących i wielko ci stacji. 
Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony będzie wspierać UBB Polska i zgłaszać szczególne 
zanieczyszczenia do jej stanowiska odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu kolejowego. 

Kosze na mieci 

Kosze na mieci są opróżniane w regularnych odstępach czasu w trakcie oczyszczania. Przewoźnik/ 
przedsiębiorca uprawniony będzie wspierać UBB Polska i zgłaszać szczególne zanieczyszczenia do jej 
stanowiska odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu kolejowego. 

Wiata przystankowa lub zadaszenie 

Ławki 

 

5.3 Usługi dodatkowe 

wiadczenie usług podlegających dodatkowym opłatom nie jest przewidziane. 
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6 Zasady odpłatno ci 

6.1 System opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów 

Zasady obliczenia opłat oraz cennik stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do infrastruktury 
kolejowej zarządzanej przez UBB Polska Sp. z o.o. i korzystanie z niej przez przewoźników kolejowych są 
opublikowane na stronie internetowej https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska/. 
 

6.2 Opłaty za zamówienie tras 

Za każdą przydzieloną trasę pociągu, z której przewoźnik nie korzysta, UBB Polska Sp. z o.o. pobiera 
opłatę za zamówienie: 
 
 
do upływu 30 dnia przed dniem kursowania, który ma zostać anulowany: 

25 % ceny trasy pociągu, 

po upływie 30 dnia przed dniem kursowania, który ma zostać anulowany, oraz ponad dobę przed 
wyjazdem: 

50 % ceny trasy pociągu, 

mniej niż dobę przed wyjazdem: 

Mniej niż dobę przed wyjazdem anulowanie nie jest już możliwe. Należy zapłacić pełną cenę za 
korzystanie z trasy. 

 
 

6.3 Opłata za korzystanie ze stacji 
Korzystanie ze stacji komunikacyjnej winouj cie Centrum w ramach przewozu osób jest czę cią składową 
trasy pociągu winouj cie Centrum - Ahlbeck Granica Państwa. W opłacie za korzystanie z trasy, 
korzystanie ze stacji komunikacyjnej jest już uwzględnione. Osobna opłata za korzystanie ze stacji nie jest 
pobierana.  

6.4 Opłaty za korzystanie z tras 

6.4.1 Podstawa obliczenia 

Podstawą obliczenia opłat przez UBB Polska jest wykaz opłat za korzystanie z tras. 
 

6.4.2 Podatek VAT 

Opłaty pobierane od przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego zostają obliczone z doliczeniem 
ustawowego podatku VAT w każdorazowo obowiązującej wysoko ci. 
  

6.4.3 Warunki płatno ci 
Płatno ci należy dokonać przelewem na koszt przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego na wskazywany 
przez UBB Polska rachunek bankowy, są one płatne w momencie otrzymania faktury.  
 

https://www.ubb-online.com/unternehmen/ubb-polska
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6.4.4 Wykluczenie sprzeciwu 

Przewoźnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od zafakturowanych cen lub składników ceny, 
zależnych od użytkowania. Sprzeciw należy wnie ć do UBB Polska Sp. z o.o. na pi mie, w terminie 
czterech tygodni od dnia doręczenia faktury. Niewniesienie sprzeciwu w okre lonym terminie uważa się za 
zaakceptowanie wystawionej faktury. UBB Polska w swoich fakturach będzie zwracać szczególną uwagę 
na skutki niewniesienia sprzeciwu w terminie. Ustawowe roszczenia ze strony przewoźnika w przypadku 
wniesienia uzasadnionego sprzeciwu po upływie terminu pozostają nienaruszone. 
 

6.4.5 Zabezpieczenia, przedpłaty, badanie wiarygodno ci kredytowej 

6.4.5.1  

W przypadku zaistnienia wątpliwo ci dotyczących zdolno ci płatniczej przewoźnika/ przedsiębiorcy 
uprawnionego UBB Polska zażąda od niego, z wyjątkiem przedsiębiorców uprawnionych w my l art. 29a 
ustawy o transporcie kolejowym, złożenia odpowiedniego zabezpieczenia swoich usług, w stosunku do 
zakresu wnioskowanych usług. Powodem wątpliwo ci mogą być: 
 
a) całkowite niepłacenie przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego należno ci wymagalnych, przez 
okres jednego miesiąca, 
 
b) zaległo ci płatnicze w wysoko ci opłaty miesięcznej, przeciętnie uiszczanej w okresie ubiegłych trzech 
miesięcy, 
 
c) zaistnienie negatywnej informacji dotyczącej wiarygodno ci kredytowej, udzielonej przez 
przedsiębiorstwo dopuszczone do wykonania rewizji finansowej i inkasa (np. Creditreform), 
 
d) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadło ciowego dotyczącego majątku przewoźnika/ 
przedsiębiorcy uprawnionego, 
 
e) zaistnienie innych okoliczno ci wskazujących na ewentualną złą wiarygodno ć kredytową, takich jak np.: 
złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów procesowych, o wiadczenie odmowy zapłaty (nie istnieje w 
przypadku kwestionowania wierzytelno ci UBB Polska i związanej z tym płatno ci z zastrzeżeniem), brak 
adresu do kontaktu lub trwały (dłuższy niż 2 tygodnie) brak osiągalno ci pod podanym adresem. 
 

6.4.5.2  

 
Jako stosowne uważa się składane z góry zabezpieczenie w wysoko ci jednej opłaty miesięcznej. 
Wysoko ć zabezpieczenia obliczana jest na podstawie redniej z opłat miesięcznych, które należałoby 
ui cić w okresie następujących potem trzech miesięcy. W przypadku niemożno ci ustalenia takiej opłaty 
miesięcznej należy wziąć jako podstawę przeciętną wysoko ć opłaty miesięcznej, uiszczonej w okresie 
ubiegłych trzech miesięcy. 
 

6.4.5.3  

Zabezpieczeniem mogą być zwykłe rodki zabezpieczające, w szczególno ci poręczenie z 
odpowiedzialno cią bezpo rednią lub gwarancja bankowa, udzielona przez wielki bank z siedzibą w Unii 
Europejskiej każdorazowo na jego pierwsze wezwanie, przy czym bezpieczeństwo w przypadku 
niewypłacalno ci jest warunkiem akceptacji tego zabezpieczenia przez UBB Polska. 
 

6.4.5.4  

W przypadku niezłożenia przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego w terminie 10 dni 
kalendarzowych żądanego na pi mie zabezpieczenia, przysługującego zgodnie z pkt. 6.4.5.1, UBB Polska 
ma prawo odmówić wiadczenia usługi bez wcze niejszego powiadomienia aż do momentu złożenia 
zabezpieczenia. 
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6.4.5.5  

Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony może zapobiec złożeniu zabezpieczenia poprzez wniesienie 
miesięcznej przedpłaty. W przypadku niewniesienia przedpłaty w wyznaczonym terminie UBB Polska ma 
prawo odmówić wiadczenia usługi bez wcze niejszego powiadomienia aż do momentu wniesienia 
przedpłaty. 
 

6.4.5.6  

Przedpłaty zawsze wnoszone są w pełnej wysoko ci opłaty za korzystanie ze stacji kolejowej lub w 
wysoko ci przewidywanej opłaty w jednym miesiącu, przy czym dla ustalenia wysoko ci przewidywanej 
opłaty w jednym miesiącu obowiązuje odpowiednio pkt. 6.4.5.2. Przedpłaty należy wnie ć nie później niż 5 
dni roboczych obowiązujących w banku, przed terminem wymagalno ci danego wiadczenia wzajemnego, 
a będą one rozliczane w ramach wystawienia następnej faktury. 
 
Obowiązek dokonania przedpłat drogą wpłat czę ciowych na poczet faktury, uzgodnionych z 
przewoźnikiem celem uproszczenia realizacji obrotu płatniczego, pozostają nienaruszone przez w/w 
przepis. 
 

6.4.5.7  

Zabezpieczenia monetarne, które pozostają w posiadaniu UBB Polska, są oprocentowane według danej 
stopy bazowej oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego. Zabezpieczenia należy zwrócić na 
żądanie, o ile warunki ich udzielenia już nie występują. 
 

6.4.5.8  

UBB Polska jest uprawniona do przeprowadzenia badań wiarygodno ci kredytowej przed zawarciem 
umowy oraz w trakcie trwania stosunku umownego. 
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7 Inne postanowienia 

7.1 Informacje ogólne 

7.1.1 Zawieranie umów o korzystanie z dróg szynowych 

7.1.1.1  

Przed pierwszym złożeniem wniosku o korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnik kolejowy/ 
przedsiębiorca uprawniony winien zawrzeć z UBB Polska umowę o korzystanie z infrastruktury, regulującą 
zasady dotyczące stosunku umownego i stanowiącą podstawę odpowiednio zawieranych indywidualnych 
umów o korzystanie z tras pociągów (pkt. 7.1.1.2). Uregulowania zawarte w niniejszej umowie o 
korzystanie z infrastruktury, regulującej zasady dotyczące stosunku umownego, będą czę cią składową 
każdorazowo zawieranych umów indywidualnych. 
 
W/w umowa o korzystanie z infrastruktury, regulująca zasady dotyczące stosunku umownego, nie stanowi 
umowy ramowej w my l art. 31 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 
 

7.1.1.2  

Umowa o konkretne korzystanie w danym przypadku (zwana dalej "umową indywidualną") pomiędzy UBB 
Polska a przewoźnikiem/ przedsiębiorcą uprawnionym dojdzie do skutku w następujący sposób: 
 
a) w przypadku złożenia wniosku na sieciowy rozkład jazdy pociągów - poprzez terminowe i pisemne 
przyjęcie oferty przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego, zgodnie z pkt. 4.1.1.11.3. 
 
b) w przypadku złożenia wniosku o przydzielenie trasy w ruchu okazjonalnym - poprzez pisemne i 
terminowe przyjęcie oferty przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego, zgodnie z pkt. 4.1.2.10, 
jednak nie później niż wraz z przekazaniem ofert czę ciowych (np. poprzez przekazanie zarządzenia w 
sprawie rozkładu jazdy), zgodnie z pkt. 4.1.2.7.2. 
 

7.1.1.3  

Wraz z zawarciem umowy indywidualnej przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony nabywa prawo do 
korzystania z tras pociągów oraz ze stacji komunikacyjnej w zakresie ustalonym w umowie. Prawo to ze 
strony przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego obowiązuje dopiero od pierwszego przewidzianego 
umową dnia kursowania wzgl. dnia korzystania. Przeprowadzenie jazd do wiadczalnych i próbnych przed 
tym dniem należy odrębnie uzgodnić z UBB Polska. 
 
 

7.1.1.4  

§ 20 ust. 1 nr 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 w sprawie warunków dostępu 
i korzystania z infrastruktury kolejowej pozostaje nienaruszony. 

 

7.1.2 Zakres korzystania z infrastruktury kolejowej 

7.1.2.1 Cel korzystania 

Korzystanie z tras oraz stacji komunikacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w celu ustalonym w umowie, w 
mierze stosowanej zwykle w ramach eksploatacji. W przypadku zamiaru odstąpienia od w/w zasady przez 
przewoźnika kolejowego, również krótkoterminowo, należy przedtem uzyskać pisemną zgodę osób 
kontaktowych w UBB Polska, wymienionych w umowie o korzystanie z infrastruktury regulującej zasady 
dotyczące stosunku umownego. 
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7.1.2.2 Czas korzystania 

Podstawą okre lenia czasu korzystania z tras oraz stacji komunikacyjnej są dokumenty związane z 
rozkładem jazdy pociągów, sporządzone na podstawie usług ustalonych w umowie, udostępnione 
przewoźnikowi. 
 
Przewoźnik winien zwolnić wykorzystane trasy w wyznaczonym terminie. W przypadku przekroczenia przez 
przewoźnika uzgodnionego czasu korzystania z przyczyn, które leżą po jego stronie, UBB Polska 
potraktuje pojazdy przewoźnika stosownie do pkt. 7.3. 
 

7.1.3 Niekorzystanie z infrastruktury kolejowej 

7.1.3.1  

W przypadku niekorzystania z przydzielonych tras po zawarciu danej umowy indywidualnej, natychmiast 
pobierana jest opłata za zamówienie do pełnej wysoko ci uzgodnionej w danym przypadku opłaty za 
korzystanie, stosownie do wykazów opłat w każdorazowo obowiązującej wersji. Szczegóły dotyczące w/w 
procedury, w szczególno ci procedury anulowania, przedstawiane są w pkt. 6.2 niniejszych SNB UBB 
Polska. 

7.1.3.2  

W przypadku niekorzystania w cało ci lub czę ciowo z prawa, wynikającego z umowy indywidualnej, w 
ciągu jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia okresu obowiązywania sieciowego rozkładu jazdy lub 
uzgodnionego rozpoczęcia okresu korzystania z powodów, które leżą po stronie przewoźnika/ 
przedsiębiorcy uprawnionego, UBB Polska ma prawo wypowiedzieć umowę indywidualną stosownie do § 
20 ust. 1 nr 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu 
i korzystania z infrastruktury kolejowej. 

7.1.4 Jako ć infrastruktury 

7.1.4.1  

Istotna charakterystyka infrastruktury w normalnych warunkach eksploatacji w okresie ważno ci umowy 
indywidualnej odpowiada uzgodnionemu umownie celowi użytkowania, bez uszczerbku dla zdania 2. 
Normalne warunki eksploatacji istnieją, dopóki na danym odcinku linii kolejowej nie występują zakłócenia 
lub ograniczenia wła ciwo ci infrastruktury. 
 
W okresie ważno ci indywidualnej umowy o korzystanie z tras pociągów UBB Polska jest uprawniona do 
podjęcia rodków nieodzownych, które mają na celu zabezpieczenie wzgl. utrzymanie infrastruktury i 
potrzebne są z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Związaną z tym zmianę zakresu usług 
przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony winien zaakceptować, jeżeli rodki takie w chwili zawarcia umowy 
nie dały się przewidzieć w sposób obiektywny, sprawy przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego przy 
realizacji rodków zostają odpowiednio uwzględnione i realizacja praw korzystania z infrastruktury, 
posiadanych przez przewoźników/ przedsiębiorców uprawnionych, nie doznałaby większego uszczerbku 
niż ten, którego nie dałoby się uniknąć stosownie do okoliczno ci. 
 

7.1.4.2  

Dłużna opłata za korzystanie z przydzielonej trasy zostaje obniżona w przypadku niezgodnego z umową 
stanu charakterystyki infrastruktury trasy. Przy tym uzgodniona umownie charakterystyka infrastruktury 
wynika z umowy indywidualnej oraz niniejszych SNB UBB Polska.  
 

7.1.4.3  

W przypadku spowodowania utrudnienia w zgodnym z umową użytkowaniu infrastruktury i tym samym 
zgodnym z umową stanie infrastruktury przez przewoźnika/ przedsiębiorcę uprawnionego, to przewoźnik 
ten z tytułu tego utrudnienia w zgodnym z umową użytkowaniu nie otrzymuje obniżenia opłaty za 
korzystania z przydzielonej trasy. 
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7.1.4.4  

Fakty będące podstawą obniżenia przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony powinien zgłosić bezzwłocznie 
tj. nie później niż na dwa tygodnie od zaistnienia utrudnień w korzystaniu z trasy. W przypadku 
niezgłoszenia we wła ciwym terminie, lecz zgłoszenia dopiero po jego upływie, przewoźnik musi 
udokumentować rzeczywiste zaistnienie warunków obniżenia. 
 

7.1.4.5  

Szczególne życzenia przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego dotyczące wyposażenia i zakresu usług, 
przekraczające istniejącą jako ć infrastruktury, należy odrębnie uzgodnić z UBB Polska pod względem ich 
realizacji, zakresu, czasu trwania i finansowania. 
 

7.1.5 Przeniesienie praw i obowiązków umownych 

7.1.5.1  

Przeniesienie cało ci praw i obowiązków UBB Polska na spółkę udziałową UBB Polska, działającą również 
jako zarządca infrastruktury, jest dopuszczalne bez wyrażenia zgody przez przewoźnika/ przedsiębiorcę 
uprawnionego 
 

7.1.5.2  

W przypadku zawarcia zgodnie z pkt. 7.1.1.1 umowy o korzystanie z infrastruktury, regulującej zasady 
dotyczące stosunku umownego, lub zawarcia zgodnie z pkt. 7.1.1.2 a) umowy indywidualnej o korzystanie 
z tras pociągów, przez przedsiębiorcę uprawnionego nie będącego przewoźnikiem kolejowym, to 
przedsiębiorca ten poinformuje UBB Polska bezzwłocznie, nie później jednak niż w chwili zawarcia umowy 
indywidualnej, który przewoźnik podawany przez niego zgodnie z art. 43 ust. 1 wzgl. ust. 2, art. 44 ustawy z 
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wstąpi zamiast przedsiębiorcy uprawnionego w jego prawa 
i obowiązki wynikające z w/w umów, i w którym momencie wstąpienie to ma wej ć w życie. 
 

7.1.6 Wielo ć użytkowników 

W przypadku zaistnienia uprawnień lub zobowiązań przez kilku przewoźników/ przedsiębiorców 
uprawnionych na podstawie stosunku umownego ponoszą oni odpowiedzialno ć solidarną za przyjęte 
przez siebie obowiązki umowne; są oni zobowiązani zwrócić uwagę na przepisy wynikające z prawa 
kartelowego i prawa konkurencji. 
 

7.2 Prawa i obowiązki stron umowy w normalnych warunkach 
eksploatacji 

7.2.1 Zasada 

Strony umowy zobowiązują się do podjęcia pełnej zaufania współpracy, uwzględniającej specyfikę i wymogi 
korzystania z infrastruktury oraz ograniczającej jak najlepiej negatywne oddziaływanie na drugą stronę 
umowy. W tym celu każda ze stron umowy bezzwłocznie przekaże drugiej stronie wszystkie informacje 
niezbędne do zabezpieczenia maksymalnej wydajno ci i bezpieczeństwa w prowadzaniu ruchu. 
 

7.2.2 Zbiór reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do 
sieci 

W związku z korzystaniem, oprócz odno nych ustaw i rozporządzeń obowiązuje zbiór reguł techniczno-
eksploatacyjnych oraz reguł ważnych dla dostępu do sieci UBB Polska, (pkt. 2.3.3 oraz załączniki nr 1 i 2 
do niniejszych SNB UBB Polska).  
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7.2.3 Wymagania stawiane personelowi przewoźnika kolejowego 

7.2.3.1  

Personel zaangażowany przez przewoźnika kolejowego, o ile chodzi tu o urzędników służby ruchu w my l 
§ 47 EBO, ma spełniać wymagania EBO obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec oraz biegle 
władać językiem niemieckim w mowie i pi mie. 
 

7.2.3.2  

Przewoźnik zapewnia, że jego personel posiada znajomo ć warunków miejscowych i szlaku, niezbędną do 
korzystania tras pociągów wzgl. innych obiektów i urządzeń, i zapoznał się z wytycznymi i dokumentami.  
 

7.2.3.3  

W przypadku wyrażenia odpowiedniego życzenia, UBB Polska będzie umożliwiać personelowi 
przewoźnika, przed jego zaangażowaniem, uzyskanie wymaganej znajomo ć warunków miejscowych i 
szlaku. 
 

7.2.3.4  

Przewoźnik zobowiązany jest dokształcić swój personel odno nie znajomo ci i zobowiązań wymienionych 
w niniejszych warunkach. 

7.2.3.5  

Zaangażowany przez przewoźnika personel osób trzecich uznawany jest jako personel przewoźnika. Pkt. 
7.1.5 pozostaje nienaruszony. 
 

7.2.4 Ochrona pracy 

Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony i UBB Polska współpracują w my l art. 207 § 1 polskiego kodeksu 
pracy w celu ochrony zdrowia i życia swoich pracowników. 
 
Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony zapewnia udzielanie swoim pracownikom stosownych instrukcji w 
zakresie zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia występujących w zakładzie pracy, każdorazowo przed 
podjęciem pracy w zakładach UBB Polska oraz następnie z dniem 1 czerwca każdego roku. W razie 
konieczno ci przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony udokumentuje udzielenie takich instrukcji. UBB 
Polska zastrzega sobie prawo upewnienia się o tym, w my l art. 207 § 2 polskiego kodeksu pracy.  
  

7.2.5 Informacje ważne dla ruchu pociągów 

7.2.5.1 Informacje udostępniane przez UBB Polska przewoźnikowi 
UBB Polska zapewnia udostępnianie przewoźnikowi bezzwłocznie od momentu przyjęcia do wiadomo ci 
przed odjazdem pociągu/ pociągów informacji o stanie używanej infrastruktury, w szczególno ci o 
zmianach dotyczących drogi przejazdu i odnoszących się do ruchu pociągów przewoźnika (np. takich jak 
roboty budowlane, tymczasowe ograniczenia prędko ci, zmiany sygnałów wzgl. sygnalizacji), o ile dotyczą 
one zamówionej przez niego trasy. 
  
Ponadto UBB Polska na życzenie przewoźnika informuje o przebiegu opracowania usługi w ramach zbioru 
reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do sieci (dotychczasowy przebieg jazdy, dana 
pozycja pociągu, odstępstwa od rozkładu jazdy). 
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Informacje udzielane przez UBB Polska osobom lub stanowiskom odpowiedzialnym za kierownictwo 
zakładu przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego na żądanie przewoźnika/ przedsiębiorcy uprawnionego 
mogą zostać przekazane w formie streszczenia lub tylko w razie potrzeby. 
 

Dalsze informacje okre la pkt. 3.4 niniejszych SNB UBB Polska. 
 

7.2.5.2 Informacje udostępniane przez przewoźnika kolejowego  spółce UBB Polska 

Przewoźnik zapewnia udostępnienie UBB Polska odpowiednio wcze niej przed odjazdem pociągu 
przewoźnika co najmniej następujących informacji: 
 
a) skład pociągu (długo ć, masa, liczba pojazdów, liczba osi), 
 
b) ewentualną specyfikę (np. taką jak odstępstwa od typowego przydzielenia pojazdu trakcyjnego i drużyny 
pociągowej do zespołu wagonów; przewozy nadzwyczajne takie jak przesyłki z przekroczoną skrajnią 
ładunkową, pojazdy o nadmiernym rozmiarze, wyjątkowo duża ilo ć podróżujących, podróżujący o 
zapotrzebowaniu na specjalną opiekę), 
 
c) czynniki istotne dla opóźnienia (np. ograniczenia prędko ci uwarunkowane zdolno cią hamowania, 
awarie silników w pojazdach trakcyjnych, pojazdy trakcyjne o mocy niższej od zamówionej), 
 
d) inne dane, potrzebne ewentualnie do rozliczenia lub statystyki wiadczonych usług. 
O ile nie ustalono inaczej, przewoźnik zobowiązany jest do odpowiednio wczesnego zgłoszenia UBB 
Polska gotowo ci pociągu do odjazdu przy uwzględnieniu zbióru reguł w my l pkt. 7.2.2. Bez podania z 
własnej inicjatywy przeciwnej wskazówki ze strony przewoźnika osoby lub stanowiska należące do 
kierownictwa UBB Polska w takim przypadku zobowiązane są założyć przestrzeganie w/w wytycznych w 
całej rozciągło ci, w szczególno ci zakończenie badania technicznego wagonów i przestrzeganie 
zobowiązania przewoźnika wynikającego z pkt. 7.2.6. 
 

7.2.5.3 Osoby do kontaktów w zakresie eksploatacji 

W umowie o korzystanie z infrastruktury, regulującej zasady dotyczące stosunku umownego, należy ustalić 
osoby do kontaktów wszystkich stron, odpowiedzialne za podział na stacje załadowcze/ posterunki ruchu 
oraz sposób przekazywania informacji (np. przez telefon, faks, e-mail) w normalnych warunkach 
eksploatacji oraz w przypadku powstania zakłóceń w związku z realizacją eksploatacji (pkt. 7.4), o ile nie są 
one ustalone w wytycznych zgodnie z pkt. 7.2.2. 
 

7.2.5.4 Inne Postanowienia 

Przewoźnik zobowiązany jest poinformować się przed rozpoczęciem jazdy o kompletno ci zbioru reguł 
wzgl. dokumentów w my l pkt. 7.2.2, a poza tym - również podczas jazdy - o szczególno ci i konieczno ci 
w związku z eksploatacją. 
 
Przewoźnik zapewnia, że w każdym pociągu znajduje się drużyna pociągowa, która może przyjąć 
informacje przekazane przez UBB Polska oraz która jest upoważniona i jest w stanie składać wiążące 
o wiadczenia w imieniu przewoźnika i podejmować decyzje dotyczące eksploatacji. 
 

7.2.6 Wymagania stawiane taborowi przewoźnika kolejowego 

7.2.6.1  

Pojazdy przewoźnika, stosowane w regularnej eksploatacji, zależnie od rodzaju konstrukcji, wyposażenia i 
odbioru muszą odpowiadać przepisom EBO w każdorazowo obowiązującej wersji oraz standardom 
budowlanym i eksploatacyjnym obowiązującym na liniach kolejowych i urządzeniach, po których pojazdy 
kursują, a poza tym muszą być odebrane przez wła ciwy organ nadzorczy. 
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7.2.6.2  

Pojazdy nie należące do pojazdów stosowanych w regularnej eksploatacji muszą również odpowiadać 
przepisom według pkt. 7.2.6.1 i mogą być stosowane wyłącznie za zgodą UBB Polska oraz po 
odpowiednim uregulowaniu warunków zastosowania. W przypadku zastosowania przez przewoźnika 
pojazdów bez uzyskania zgody odpowiada on za wszystkie szkody mogące powstać w wyniku tej sytuacji, 
również bez jego winy. 
 
Każdy pojazd kolejowy musi posiadać wiadectwo sprawno ci technicznej, wystawione przez przewoźnika 
kolejowego, potwierdzające sprawno ć techniczną pojazdu. 
 

7.2.6.3  

Za wykonanie badań zgodnych z przepisami EBO i utrzymanie swojego taboru odpowiedzialny jest 
wyłącznie przewoźnik. Wstawione do taboru przewoźnika pojazdy osób trzecich lub pojazdy innych 
przewoźników przejętych na podstawie szczególnych uzgodnień uznawane są pod tym względem jako 
pojazdy przewoźnika. W przypadku dochodzenia roszczeń od UBB Polska z powodu niewykonania, nie 
wykonania w cało ci lub fachowo badań lub robót utrzymaniowych, obowiązuje odpowiednio pkt. 7.4.1, 
zadanie 2. 
 

7.2.6.4  

W przypadku, gdy naruszenie przez przewoźnika zobowiązań wynikających z wytycznych w my l pkt. 7.2.2 
lub przepisów niniejszego ustępu, wymaga przerwania kursowania pojazdów przewoźnika, przewoźnik 
bezzwłocznie na własny koszt wyjmie te pojazdy ze składu pociągu. W przeciwnym razie UBB Polska 
wyjmie pojazd/y na koszt przewoźnika wzgl. zleci wyłączenie pojazdu/ów z ruchu na koszt przewoźnika. 
Dotyczy to również wynikającego z powyższego odstawienia pojazdów. Pkt. 7.2.8 obowiązuje odpowiednio. 
 

7.2.7 Utrzymanie infrastruktury, wykonanie robót budowlanych 

 

7.2.7.1  

UBB Polska wzgl. upoważniony przez nią personel w ramach dostępnych możliwo ci (np. nie w ramach 
jazd szkoleniowych i egzaminacyjnych przewoźnika) i po uprzednim uzgodnieniu może uczestniczyć w 
jeździe w kabinach maszynisty pojazdów przewoźnika, aby przekonać się, że infrastruktura kolejowa 
znajduje się w stanie zgodnym z przepisami. Uczestnictwo w jeździe jest bezpłatne, o ile przewoźnik nie 
żąda wyraźnie uiszczenia stosownej opłaty. 
 

7.2.8 Prawo do kontroli i uprawnienie do wydawania poleceń 

7.2.8.1  

 
UBB Polska na terenie swojej firmy może się w każdej chwili przekonać, czy 
 
a) przewoźnik nie przekracza ustalonego w umowie celu użytkowania, 
 
b) przewoźnik wypełnia swoje zobowiązania objęte umową, wynikające przede wszystkim z pkt. 7.2.1 do 
7.2.4. 
 
W tym celu personel UBB Polska, któremu powierzono dokonywanie takich kontroli, w swoim obszarze 
prowadzenia ruchu kolejowego może udzielać poleceń personelowi przewoźnika. Personel przewoźnika 
zobowiązany jest przestrzegać poleceń udzielonych przez UBB Polska. 
 

7.2.8.2  

Przewoźnik na zapytanie udokumentuje, że on wzgl. jego personel wypełnia należące do niego 
zobowiązania zgodnie z pkt. 7.2.2 i 7.2.3. 
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7.3 Prawa i obowiązki stron umowy w przypadku zakłóceń w 
eksploatacji 

7.3.1 Zakłócenia w ruchu 

7.3.1.1  

Zakłócenia w ruchu obejmują nieprawidłowo ci, odstępstwa od umówionego rozkładu jazdy lub planu 
eksploatacji oraz inne szczególne zdarzenia. 
 

7.3.1.2  

Przewoźnik winien bezzwłocznie zgłosić UBB Polska zakłócenia w ruchu spowodowane jazdą jego 
pociągów, również wtedy, gdy nie należy spodziewać się bezpo rednich oddziaływań na bezpieczeństwo i 
porządek w ruchu.  
 

7.3.1.3  

O zakłóceniach w ruchu uwarunkowanych siecią lub wychodzących z ruchu pociągów innych 
przewoźników, w szczególno ci o odstępstwach od uzgodniego rozkładu jazdy, UBB Polska zawiadamia 
przewoźnika zgodnie z przepisami zbioru reguł techniczno-eksploatacyjnych ważnych dla dostępu do sieci 
(pkt. 7.2.2). 
 

7.3.1.4  

Dla sterowania ruchem w przypadku zakłóceń UBB Polska stosuje wytyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszych SNB UBB Polska. 

7.3.2 Odstępstwa od uzgodnionego rozkładu jazdy pociągów 

 
Odstępstwa od uzgodnionego rozkładu jazdy (np. opóźnienia lub objazdy) powstałe w szczególno ci 
wskutek zakłóceń w ruchu, wypadków, wpływów rodowiska i warunków atmosferycznych, wydarzeń 
nieuchronnych i rodków stosowanych przez uczestników sporu zbiorowego w zakresie stron umowy oraz 
innych przedsiębiorstw kolejowych należą do ogólnego ryzyka wynikającego z prowadzenia 
przedsiębiorstwa. Leżą one każdorazowo w gestii oraz stanowią ryzyko zakłóconej w danym przypadku 
strony umowy i nie upoważniają jej do odmowy swoich praw i obowiązków umownych. Pkt. 7.1.4 
niniejszych SNB UBB Polska pozostaje nienaruszony. UBB Polska stosuje wytyczne obowiązujące dla 
sterowania ruchu w przypadku powstania zakłóceń. 

7.3.3 Powrót do normalnych warunków eksploatacji 

 

Uwzględniając interesy zainteresowanych przewoźników, UBB Polska podejmuje wszystkie działania, które 
są niezbędne i możliwe do żądania, by wrócić do normalnych warunków eksploatacji. Uwzględnia ona 
życzenia przewoźnika dotyczące dyspozycji eksploatacyjnej dla jego ruchu pociągów, o ile jest to zgodne z 
celem w my l zdania 1, nie wynikają oddziaływania na ruch pociągów innych przewoźników bądź 
przewoźnicy nie wnie li sprzeciwów wobec takich oddziaływań. 

7.3.4 Zwolnienie wykorzystywanej infrastruktury 

7.3.4.1  

Przewoźnik może we własnej odpowiedzialno ci przeprowadzić wkolejenie swojego taboru wykolejonego, 
jeżeli UBB Polska nie wniosła wyraźnego sprzeciwu wobec wcze niejszego powiadomienia przez 
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przewoźnika. UBB Polska ma prawo wyrazić sprzeciw w szczególno ci w przypadkach, gdy przewoźnik nie 
posiada wymaganej znajomo ci rzeczy lub sprzętu do usuwania awarii na torach, aktualna sytuacja 
eksploatacyjna wymaga zastosowania takiego sprzętu przez UBB Polska, gdy należy obawiać się 
zwiększenia powstałej szkody infrastruktury lub nie jest zagwarantowane przeprowadzenie wymaganych 
badań i wydanie zatwierdzeń (np. w zakresie badań zdolno ci wykolejonego taboru do jazdy) przez 
uprawniony personel przewoźnika. 
 

7.3.5 Zagrożenia dla rodowiska naturalnego 

7.3.5.1 Oddziaływania zagrażające rodowisku naturalnemu 

W przypadku powstania w związku z realizacją eksploatacji przez przewoźnika emisji zagrażających 
rodowisku naturalnemu lub przedostawania się do czę ci składowych infrastruktury UBB Polska substancji 

szkodliwych dla rodowiska naturalnego ze rodków eksploatacyjnych, używanych przez przewoźnika, lub 
zaistnienia zagrożeń wybuchowych, pożarowych i innych zagrożeń dla ruchu kolejowego, przewoźnik ma 
bezzwłocznie zawiadomić dyżurnego ruchu odpowiedzialnego w danym przypadku. Dyżurny ruchu zleci 
podjęcie koniecznych działań i podejmie się przekazania informacji stosownie do ustalonych dróg 
zawiadamiania, przy czym zawiadomienie to nie naruszy odpowiedzialno ci przewoźnika za 
natychmiastowe zastosowanie rodków zapobiegawczych oraz należących do niego obowiązków 
ustawowych (np. zawiadomienia wła ciwego posterunku policji, straży pożarnej). Jeżeli sytuacja 
zagrożenia w my l pierwszego zdania wymusi konieczno ć zwolnienia stacji komunikacyjnej UBB Polska 
lub ich czę ci, wówczas przewoźnik powodujący tę sytuację poniesie koszty zwolnienia. Przewoźnik 
podejmie wszystkie działania niezbędne do usunięcia uwolnionych substancji szkodliwych dla rodowiska 
naturalnego, jeżeli powstały - również bez winy - w ramach jego usług komunikacyjnych. UBB Polska jest 
uprawniona do zlecenia przeprowadzenia powyższych działań na koszt przewoźnika. W przypadku 
niemożno ci przyporządkowania odpowiedzialno ć okre lona jest zgodnie z pkt. 7.4.2. 

7.3.5.2 Tankowanie pojazdów szynowych 

Tankowanie pojazdów szynowych na infrastrukturze kolejowej UBB Polska jest zabronione z powodu braku 
miejsc do tego przeznaczonych. W przypadku naruszenia przepisów przewoźnik zobowiązany jest do 
zrekompensowania UBB Polska ewentualnie powstałych szkód oraz zwolnienia UBB Polska od 
ewentualnych roszczeń o odszkodowanie przez osoby trzecie. 
 

7.3.5.3 Dochodzenie roszczeń od UBB Polska Sp. z o.o. jako sprowadzającej 
niebezpieczeństwo ze względu na stan rzeczy 

O ile UBB Polska wyłącznie jako sprowadzająca niebezpieczeństwo ze względu na stan rzeczy 
zobowiązana jest do usunięcia szkód w rodowisku, spowodowanych - również bez winy - przez 
przewoźnika, przewoźnik poniesie koszty powstałe dla UBB Polska. Poza tym obowiązują przepisy 
ustawowe. 
 

7.4 Odpowiedzialno ć 

7.4.1 Zasada 

7.4.1.1  

Każda ze stron umowy odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile niniejsze warunki korzystania 
nie obejmują odmiennego uregulowania. Strona umowy, zobowiązana do odszkodowania zgodnie z 
powyższym, zwolni drugą stronę umowy i jej pracowników z dochodzenia roszczeń wobec nich przez 
osoby trzecie. 
 

7.4.1.2  

W stosunku pomiędzy UBB Polska a przewoźnikiem/ przedsiębiorcą uprawnionym odszkodowanie za 
własne szkody materialne zostaje wykluczone. Nie odnosi się to do szkód materialnych poniesionych przez 
jedną ze stron, przewyższających kwotę 2.000,- EUR; poza tym nie odnosi się do przypadku, gdy jedna ze 
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stron dopu ciła się zamiaru lub rażącego niedbalstwa lub przypadku, gdy oprócz własnych szkód 
materialnych poniesionych przez strony należy wynagrodzić również szkody materialne poniesione przez 
osoby trzecie lub szkody na osobie. 
 

7.4.2 Nieustalenie sprawcy szkody 

W przypadku niemożno ci ustalenia strony umowy będącej sprawcą szkody poniesionej przez osoby 
trzecie, obie strony umowy odpowiadają w równych czę ciach. W przypadku, gdy na podstawie wyżej 
wymienionej klauzuli jeszcze inni przewoźnicy odpowiadają za dane zdarzenie wyrządzające szkodę, 
należy to odpowiednio wziąć pod uwagę przy wymiarze kwoty, do której ponoszona jest odpowiedzialno ć. 
 

7.4.3 Ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej  
Przewoźnik jeszcze przed podjęciem ruchu udokumentuje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno ci 
cywilnej, odpowiadającego wymogom przepisów z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym celem pokrycia wszelkich roszczeń mogących wynikać z jakiejkolwiek podstawy 
prawnej. Udokumentuje jego dalsze obowiązywanie z dniem 1 czerwca każdego roku. O zmianach 
istniejącej umowy ubezpieczeniowej zawiadomi bezzwłocznie UBB Polska Sp. z o.o. 
 

7.4.4 Skutki zwłoki 
 

7.4.4.1  

W przypadku gdy przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony po złożeniu zabezpieczenia (pkt. 6.4.5.1) dalej 
zalega z zapłatą (w my l polskiego prawa cywilnego) i nie spełni bezzwłocznie obowiązków zapłaty z tytułu 
stosunku umownego mimo ponownego wezwania do zapłaty, UBB Polska może zaspokoić swoje 
roszczenia z zabezpieczenia (pkt. 6.4.5.3) i skorzystać z prawa zapłaty dalszego zabezpieczenia, zgodnie 
z pkt. 7.3, jeżeli należno ci co do wysoko ci i zasady są niesporne. W przeciwnym przypadku UBB ma 
prawo zażądać wnoszenia przedpłaty, zgodnie z pkt. 6.4.5.6. Nie wymaga to wcze niejszego 
powiadomienia.  
 

7.4.4.2  

W przypadku zwłoki w płatno ci przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony winien zapłacić odsetki za zwłokę 
w wysoko ci 8 punktów procentowych powyżej stopy bazowej oprocentowania ustalonej przez Europejski 
Bank Centralny. Ponadto za każde pisemne upomnienie będą pobierane ryczałtowe koszty upomnienia w 
wysoko ci 50,00 EUR. 
 

7.4.5 Bezpodstawne korzy ci cenowe 

Korzy ci cenowe udzielone na podstawie wykazu opłat za korzystanie z przydzielonych tras zostaną 
wycofane w przypadku, gdy warunki ich uzyskania nie zostały spełnione lub nie wystąpiły. Bezpodstawnie 
uzyskane korzy ci cenowe należy zwrócić. 
 

7.4.6 Prawo dokonania potrącenia przez strony umowy 

Przewoźnik/ przedsiębiorca uprawniony może potrącić należno ci wobec spółki UBB Polska jedynie w 
przypadku, gdy jego należno ci są niesporne lub mają powagę rzeczy osądzonej. 
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Obowiązuje od dnia:  13.12.2020 

 

Uwaga: w poniższych zbiorach reguł wyrażenie "DB Netz AG" należy zastąpić wyrażeniem "UBB Polska sp. z o.o."! 

124 Ochrona przeciwpożarowa     

124.0600 Pojazdy szynowe o napędzie parowym; zasady 05.04.2016   

124.0600A01 Ograniczenia w eksploatacji lokomotyw parowych 05.04.2016  

124.0600V01 
Uwagi dotyczące eksploatacji lokomotyw parowych wyposażonych w palenisko 
rusztowe 

05.04.2016  

402 Trassenmanagement     

402.0101 Zasady 15.04.2008   

402.0202UBB Procedura planowania; składanie wniosków o przydzielenie tras pociągu 11.04.2012 
 

402.0202A01UBB 
Tryb składania wniosku o przydzielenie trasy pociągu na sieciowy rozkład jazdy 
pociągów 

11.04.2012 
 

402.0202A02UBB Tryb składania wniosku o przydzielenie trasy w okazjonalnym ruchu pociągów 11.04.2012 
 

402.0202A03UBB 
Tryb składania wniosku o przydzielenie trasy dla maszyn budowlanych/innych pojazdów 
pomocniczych 

11.04.2012 
 

402.0202V01pl Zgłoszenie do sieciowego rozkładu jazdy pociągów  08.02.2012 
 

402.0202V02pl Zgłoszenie do ruchu okazjonalnego 08.02.2012 
 

402.0202V03pl 
Tryb składania wniosku o przydzielenie trasy dla maszyn budowlanych/innych pojazdów 
pomocniczych 

08.02.2012 
 

402.0202V04pl 
Tryb składania wniosku o przydzielenie trasy dla przewozów nadzwyczajnych 
wymagających wydania zgody na dokonanie przewozu  08.02.2012 

 

402.0202V05 Wymagania dotyczące parametrów dynamiki ruchu pojazdz trakcyjnego 15.12.2019 
 

402.0203 Okresy przejściowe w sieciowym rozkładzie jazdy pociągów 13.12.2020 zmieniony 

402.0203A01 Procedura planowania; procedura planowania ruchu okazjonalnego 15.12.2019  

402.0204 Procedura planowania; procedura planowania ruchu okazjonalnego 10.12.2017   
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402.0205 
Procedura planowania; korzystanie z obiektów i urządzeń kolejowych w specjalnych 
warunkach eksploatacyjnych 

09.12.2018   

402.0206 Procedura planowania; odstępstwa od planowanych parametrów  10.12.2017   

402.0207 
Procedura planowania; numeracja pociągów, dzielenie pociągów i zastosowanie 
numerów pociągów 27.07.2015   

402.0220 Procedura planowania; udostępnienie rozkładów jazdy pociągów 15.12.2019  

402.0305 
Uzgadnianie i komunikowanie uwarunkowanych robotami budowlanymi uregulowań 
dotyczących rozkładu jazdy pociągów  13.12.2020 

zmieniony 

402.0305A01 
Zestawienie dodatkowych czasów przejazdów na odcinków objętych robotami 
budowlanymi (przykład) 09.12.2018   

402.0305A02 Wzór pisma (imprezy) 09.12.2018 
 

402.0305A03 Zestawienie skutków dla dystrybucji tras (przykład) 09.12.2018 
 

402.0305A04 Formularz przekazania (przykład) 09.12.2018   

402.0305A05 Zarządzanie rozkładem jazdy (przykład) 09.12.2018   

402.0305A06 
Rozdzielenie obowiązków przy planowaniu i wykonywaniu autobusowej komunikacji 
zastępczej 10.12.2017   

402.0305A08 Składanie wniosku o dodatkowe świadczenia potrzebne w związku z budową 09.12.2018  

423pl Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi w spółce UBB Polska 
  

423pl Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi w spółce UBB Polska 01.09.2018  

810 Dostęp techniczny do sieci dla pojazdów; kompatybilność z wymaganiami sieci     

810.0400 Jazdy próbne, jazdy pomiarowe, przewiezienia pojazdów 10.12.2017   

810.0400A01 Jazdy próbne, pomiarowe i przewiezienia pojazdów dla celów niepublicznych - zarys 12.04.2016   

810.0400A02 Dokumentacja jazdy próbnej - wskazówki i spis treści 09.12.2018   

810.0400A03 Karta informacyjna dotycząca jazdy pomiarowej 18.07.2008   

810.0400A04 Zakres i koszt procedury uzgodnieniowej w spółce DB Netz AG 18.07.2008   
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TNB Warunki techniczne dostępu do sieci   

TNB Warunki techniczne dostępu do sieci – ważne dla infrastruktury DB Netz AG 13.12.2020 zmieniony 
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Zbiór reguł techniczno – eksploatacyjnych UBB Polska: 
 
Zbiór reguł techniczno – eksploatacyjnych UBB Polska odpowiada regułom UBB oraz DB Netz AG i nie stanowi części składowej SNB UBB Polska. 
 
Aktualny zbiór reguł techniczno – eksploatacyjnych można otrzymać nieodpłatnie odwiedzając następującą stronę internetową: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/resource/blob/4653002/bdebd47d720d56d50ee0cd6aabbdcb63/SNB_2021_Anlage_2-4-3-data.pdf 

 
Niezależnie od powyższych postanowień w UBB Polska obowiązują dodatkowe reguły techniczno – eksploatacyjne, które są dostępne pod adresem: 
 
www.ubb-online.com/de/unternehmen/netzzugang 
 
 
Aktualizacja reguł techniczno – eksploatacyjnych UBB Polska: 
 
Zbiór reguł techniczno – eksploatacyjnych podlega aktualizacji co pół roku wraz ze zmianą rozkładu jazdy w miesiącu czerwcu oraz grudniu. Dalsze informacje 
dotyczące aktualizacji reguł techniczno – eksploatacyjnych znajdują się na następującej stronie internetowej:  
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/regelwerke  
 
W związku z faktem, że EVU/ZB wykonują przewozy na sieci zarządzanej przez DB Netz AG oraz UBB, są oni informowani o aktualizacjach reguł techniczno – 
eksploatacyjnych przez DB Netz AG w ramach postępowania informacyjnego.  

 

https://fahrweg.dbnetze.com/resource/blob/4653002/bdebd47d720d56d50ee0cd6aabbdcb63/SNB_2021_Anlage_2-4-3-data.pdf
http://www.ubb-online.com/de/unternehmen/netzzugang
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/regelwerke

