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40-037 Katowice 

 

Szanowni Państwo! 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą do Państwa 

jako Organizatora kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim  

o przesłanie projektu rozkładu jazdy 2013/2014 dla pociągów Kolei Śląskich na liniach: S6 

(Katowice - Wisła), S58 (Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice - Cieszyn) oraz S5 

(Katowice - Bielsko-Biała - Zwardoń). Moja prośba dotyczy projektu rozkładu jazdy, który 

według harmonogramu opracowania rocznego rozkładu jazdy 2013/2014 dostępnego na 

stronie PKP PLK, został przeanalizowany i zaakceptowany przez przewoźnika.  

W przesłanej za pośrednictwem Spółki Koleje Śląskie odpowiedzi (pismo nr 

KS.BH.115/09/2013 z dnia 18 września 2013r.), poinformowano mnie o odmowie udzielenia 

takiej informacji, powołując się na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 

według którego, cytuję: "(...) przewoźnik kolejowy ma obowiązek publikacji rozkładu jazdy  

w terminie 7 dni przed pierwszym dniem jego obowiązywania. Zgodnie z wyżej wymienionym 

stanowiskiem zarządca infrastruktury ma obowiązek publikować rozkład jazdy 21 dni przed 

wejściem w życie rozkładu jazdy. Do tego czasu projekt rozkładu jazdy (...) stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa." Przywołane stanowisko, bazuje na przepisach zawartych w Ustawie  

o Transporcie Kolejowym (art. 5c, rozdział 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie 

kolejowym - Dz. U. 2007r. Nr 16 poz. 94), które stanowią iż: "Zarządca podaje rozkład jazdy 

dla przewozu osób do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na swojej stronie 

internetowej oraz na peronach, nie później niż w terminie 21 dni przed dniem jego wejścia w 

życie." Ponadto w artykule 5e ww. ustawy czytamy iż: " Przewoźnik kolejowy podaje do 

publicznej wiadomości rozkład jazdy na zasadach i w terminie określonych w: 1) art. 2 ust. 2 

oraz 2) przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - 

Prawo przewozowe." W żadnym z przytoczonych wyżej dokumentów nie znalazłem 

potwierdzenia informacji o fakcie, iż rozkład jazdy (lub jego projekt) stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa, do momentu upłynięcia granicznych terminów jego opublikowania do 

wiadomości ogółu. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku 

w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1198), w przeciwnym razie bardzo proszę o przywołanie konkretnych 

przepisów, na podstawie których odpowiedź nie może zostać udzielona. 

Z wyrazami szacunku, w imieniu Portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego, 

Mateusz Penkala 


