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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasa˝erskich
Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 883) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
organizowania regionalnych kolejowych przewozów
pasa˝erskich, z wy∏àczeniem przewozów kwalifikowanych, zwanych dalej „przewozami”, oraz tryb wyboru
przewoêników do wykonywania tych przewozów,
a w szczególnoÊci:
1) kryteria ustalania zapotrzebowania na przewozy;
2) dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania
przewozów;
3) kryteria oceny oferty przewoêników.
§ 2. Organizowanie przewozów polega w szczególnoÊci na:

8) potrzeb´ skomunikowania sàsiadujàcych ze sobà
województw;
9) potrzeb´ skomunikowania przewozów wykonywanych ró˝nymi kategoriami pociàgów;
10) potrzeb´ skomunikowania przewozów kolejowych
z przewozami wykonywanymi innymi Êrodkami
transportu;
11) dzia∏ania majàce na wzgl´dzie ochron´ Êrodowiska naturalnego.
§ 4. Tryb wyboru przewoêników okreÊlajà przepisy
o zamówieniach publicznych, z wyjàtkiem przewozów
wykonywanych przez przedsi´biorców, w których samorzàd województwa samodzielnie lub w porozumieniu z samorzàdem innego województwa:
1) dysponuje bezpoÊrednio wi´kszoÊcià g∏osów na
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu przedsi´biorcy lub

1) ustalaniu zapotrzebowania na przewozy;
2) wyborze przewoêników i zawarciu z nimi umów
w sprawie organizowania i dotowania przewozów;
3) opracowaniu i wprowadzaniu, przy wspó∏pracy
z przewoênikiem kolejowym, planu po∏àczeƒ kolejowych odpowiednio na obszarze województwa
lub województw sàsiadujàcych;
4) ocenie i kontroli wykonania us∏ug przewozowych.
§ 3. Przy ustalaniu zapotrzebowania na przewozy
bierze si´ pod uwag´ w szczególnoÊci:

2) jest uprawniony do powo∏ywania lub odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków zarzàdu przedsi´biorcy,
lub
3) jest uprawniony do powo∏ywania lub odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków rady nadzorczej przedsi´biorcy.
§ 5. Przewozy mogà byç wykonywane:
1) na obszarze województwa albo województw sàsiadujàcych;
2) na wybranych liniach lub odcinkach kolejowych;

1) zaludnienie i uk∏ad przestrzenny sieci osadniczej;
3) na jednej linii lub odcinku kolejowym;
2) przestrzenne rozmieszczenie przedsi´biorców,
szkó∏, urz´dów administracji publicznej, instytucji
kultury, oÊrodków handlowych i miejsc wypoczynku;
3) stopieƒ bezrobocia strukturalnego i dzia∏ania w celu jego zmniejszenia;
4) wielkoÊç i struktur´ popytu na us∏ugi przewozowe,
z uwzgl´dnieniem sezonowego i dobowego zró˝nicowania;
5) konkurencyjnoÊç i komplementarnoÊç innych ni˝
kolej Êrodków komunikacji;

4) w okreÊlonej relacji.
§ 6. 1. Przy udzielaniu zamówienia publicznego na
wykonywanie przewozów, oferty przewoêników powinny byç oceniane z uwzgl´dnieniem kryteriów okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem:
1) wnioskowanej przez wykonawc´ wysokoÊci dotacji
odniesionej do jednostki przyj´tej do okreÊlenia
wielkoÊci dotowanych przewozów;
2) oferty, która zaspokaja potrzeby przewozowe;

6) strategi´ rozwoju infrastruktury transportowej
w województwie, w tym transportu kolejowego;

3) oferowanej punktualnoÊci i cz´stotliwoÊci kursowania pociàgów;

7) charakterystyk´ sieci linii kolejowych w województwie;

4) oferowanej wygody podró˝owania, majàc na uwadze liczb´ miejsc siedzàcych w pojazdach kolejo-
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wych i ich przystosowanie do przewozu osób
z ograniczonà mo˝liwoÊcià poruszania si´,
w szczególnoÊci osób niepe∏nosprawnych, kobiet
w cià˝y i osób z ma∏ymi dzieçmi;
5) wysokoÊci kosztów Êwiadczenia us∏ug przewozowych;
6) wysokoÊci przewidywanych op∏at za przejazd;
7) zakresu korzystania z pojazdów kolejowych, stanowiàcych w∏asnoÊç samorzàdu województwa;
8) bezpieczeƒstwa pasa˝erów.
2. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien byç do∏àczony projekt umowy, o której
mowa w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym.
§ 7. 1. W umowie nale˝y okreÊliç w szczególnoÊci:
1) szczegó∏owy opis zadania, w tym parametry oceny
jakoÊci us∏ug i procedury ich oceny;
2) wysokoÊç dotacji za przewozy wykonywane w ramach obowiàzku s∏u˝by publicznej i terminy jej
p∏atnoÊci;
3) tryb kontroli wykonania zadania;
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4) sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji oraz sposób rozliczenia deficytu przewozów;
5) skutki niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
umowy;
6) zakres i warunki korzystania z pojazdów kolejowych, stanowiàcych w∏asnoÊç samorzàdu województwa, przekazanych przewoênikowi do wykonania umowy.
2. Umowy powinny byç zawarte nie póêniej ni˝ na
6 miesi´cy przed wejÊciem w ˝ycie rozk∏adu jazdy.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.1)
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
1)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad organizowania regionalnych i mi´dzywojewódzkich kolejowych przewozów pasa˝erskich
oraz trybu wyboru przewoêników (Dz. U. Nr 107,
poz. 1131 oraz z 2001 r. Nr 78, poz. 832), zachowanym
w mocy na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789,
Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 883), które traci moc z chwilà wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

