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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeƒstwa2)

Na podstawie art. 18f ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymagania w sprawie sposobu uzy-
skania certyfikatu bezpieczeƒstwa, wraz z listà wy-
maganych dokumentów;

2) sposób uzyskiwania dost´pu do sieci kolejowej,
o którà ubiegajà si´ przewoênicy kolejowi w sie-
ciowej cz´Êci certyfikatu bezpieczeƒstwa.

§ 2. Kierowany do Prezesa Urz´du Transportu Ko-
lejowego wniosek przewoênika kolejowego, o którym
mowa w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawà”,
o uzyskanie certyfikatu bezpieczeƒstwa powinien za-
wieraç:

1) opis utworzonego przez przewoênika kolejowego
systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem, spe∏niajà-
cego wymagania okreÊlone w art. 17a ustawy
i przepisach wydanych na podstawie art. 18e usta-
wy;

2) wymagane dokumenty konieczne do uzyskania sie-
ciowej cz´Êci certyfikatu bezpieczeƒstwa, okreÊlo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 18e
ustawy.

§ 3. Do wniosku sk∏adanego przez przewoênika ko-
lejowego z innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ubie-

gajàcego si´ o sieciowà cz´Êç certyfikatu bezpieczeƒ-
stwa, zawierajàcego jego nazw´, siedzib´ i adres nale-
˝y do∏àczyç:

1) odpis z w∏aÊciwego rejestru przedsi´biorstw; 

2) kopi´ certyfikatu bezpieczeƒstwa w cz´Êci akceptu-
jàcej system zarzàdzania bezpieczeƒstwem, o któ-
rym mowa w art. 18b ust. 1 pkt 1 ustawy, wydane-
go przez w∏aÊciwà w∏adz´ bezpieczeƒstwa;

3) kopi´ licencji, o której mowa w art. 43 ust. 3 usta-
wy; 

4) kopi´ umowy z zarzàdcà infrastruktury na dost´p
do sieci kolejowej z okreÊleniem tras pociàgów, na
których b´dzie prowadzona dzia∏alnoÊç gospodar-
cza, a w przypadku przewozu rzeczy — ze wskaza-
niem ich rodzaju i relacji przewozowych; 

5) na przewidziane do eksploatacji pojazdy kolejowe,
w tym lokomotywy i wagony — Êwiadectwa do-
puszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowe-
go, wydane na podstawie przepisów art. 23 ust. 4
ustawy; 

6) wykaz wewn´trznych regulacji okreÊlajàcych wa-
runki techniczne oraz zasady i wymagania zwiàza-
ne z eksploatacjà i utrzymaniem pojazdów kolejo-
wych; 

7) polis´ ubezpieczeniowà lub certyfikat ubezpiecze-
niowy stwierdzajàcy ubezpieczenie od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej za szkody zwiàzane z eksplo-
atacjà pojazdów kolejowych, przewozem osób
i rzeczy oraz w stosunku do osób trzecich, zgodny
z przepisami polskimi i mi´dzynarodowymi;

8) oÊwiadczenie, ˝e personel uczestniczàcy w proce-
sie przewozu pos∏uguje si´ j´zykiem polskim. 

§ 4. Wnioski i wymagane dokumenty powinny byç
w j´zyku polskim lub w uwierzytelnionym t∏umacze-
niu orygina∏ów tych dokumentów na j´zyk polski. 

§ 5. Wnioski przewoêników kolejowych, o których
mowa w § 2 i 3, wraz z wymaganymi dokumentami
sk∏ada si´ za poÊrednictwem poczty lub bezpoÊrednio
w siedzibie Urz´du Transportu Kolejowego, za pokwi-
towaniem. 

§ 6. Przy sk∏adaniu wniosków o sieciowà cz´Êç cer-
tyfikatu bezpieczeƒstwa Prezes Urz´du Transportu Ko-
lejowego mo˝e ˝àdaç informacji i dokumentów uzu-
pe∏niajàcych, które przewoênik kolejowy obowiàzany
jest z∏o˝yç niezw∏ocznie.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Transportu: J. Polaczek

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdro˝enia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpie-
czeƒstwa kolei Wspólnoty oraz zmieniajàcej dyrektyw´ Ra-
dy 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsi´bior-
stwom kolejowym oraz dyrektyw´ 2001/14/WE w sprawie
alokacji zdolnoÊci przepustowej infrastruktury kolejowej
i pobierania op∏at za u˝ytkowanie infrastruktury kolejowej
oraz przyznawania Êwiadectw bezpieczeƒstwa (Dz. Urz.
UE L 164 z 30.04.2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 144,
poz. 1046, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227,
poz. 1658.


