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Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Wniosek o udzielenie licencji, zwany dalej
„wnioskiem”, przedsi´biorca sk∏ada za poÊrednic-
twem poczty lub bezpoÊrednio w siedzibie Urz´du
Transportu Kolejowego, zwanego dalej „UTK”, za po-
kwitowaniem.

§ 2. Wnioski rozpatrywane sà wed∏ug kolejnoÊci
ich z∏o˝enia.

§ 3. 1. Niezw∏ocznie po z∏o˝eniu wniosku UTK do-
konuje sprawdzenia wniosku pod wzgl´dem formal-
nym, badajàc kompletnoÊç zawartych w nim danych
oraz wymaganych dokumentów, oÊwiadczeƒ lub in-
formacji, o których mowa w art. 47 ust. 3, ust. 5—7
oraz art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym.

2. W razie stwierdzenia braku dokumentów,
oÊwiadczeƒ lub informacji, o których mowa w ust. 1,
Prezes UTK wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia
w wyznaczonym terminie wniosku lub za∏àczonej do
niego dokumentacji. 

3. Nieusuni´cie braków w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Po stwierdzeniu zgodnoÊci wniosku pod
wzgl´dem formalnym, UTK dokonuje, na podstawie
za∏àczonych do wniosku dokumentów, oceny spe∏nie-
nia wymagaƒ niezb´dnych do prowadzenia dzia∏alno-
Êci obj´tej licencjà. 

2. W razie stwierdzenia w toku post´powania nie-
prawid∏owoÊci w dokumentach, o których mowa

w ust. 1, Prezes UTK wzywa wnioskodawc´, w wyzna-
czonym terminie, do przed∏o˝enia w∏aÊciwie sporzà-
dzonej dokumentacji.

3. Nieprzed∏o˝enie w wyznaczonym terminie w∏a-
Êciwie sporzàdzonej dokumentacji powoduje rozpa-
trzenie wniosków na podstawie posiadanych doku-
mentów. 

§ 5. 1. Prezes UTK po stwierdzeniu, na podstawie
przeprowadzonego post´powania, ˝e przedsi´biorca
spe∏nia wymagane warunki do wykonywania dzia∏al-
noÊci obj´tej licencjà, udziela licencji, a w przypadku
niespe∏nienia tych warunków, odmawia udzielenia
licencji. 

2. Z post´powania o udzielenie licencji jest sporzà-
dzany protokó∏.

§ 6. 1. Wzór licencji na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej polegajàcej na wykonywaniu przewo-
zów kolejowych osób lub rzeczy okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

2. Wzór licencji na prowadzenie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej polegajàcej na Êwiadczeniu us∏ug trakcyj-
nych okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 7. Licencje wydane zgodnie z wzorem okreÊlo-
nym w przepisach dotychczasowych zachowujà wa˝-
noÊç. 

§ 8. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´
przepisy dotychczasowe. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie trybu sk∏adania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej polegajàcej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy

albo na Êwiadczeniu us∏ug trakcyjnych oraz wzorów licencji2)

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy Rady 95/18/WE w sprawie
przyznawania licencji przedsi´biorstwom kolejowym
(Dz. Urz. WE L 143 z 27.06.1995, str. 70; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 258, z póên. zm.). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100. 

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r.
w sprawie trybu sk∏adania i rozpatrywania wniosków
o udzielenie licencji na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej polegajàcej na wykonywaniu przewozów kolejo-
wych osób lub rzeczy albo na udost´pnianiu pojazdów
trakcyjnych oraz wzoru licencji (Dz. U. Nr 137, poz. 1309),
które zgodnie z art. 43 pkt 8 ustawy z dnia 24 sierpnia
2007 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 176, poz. 1238) utraci∏o moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia. 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 czerwca 2009 r. (poz. 775) 

Za∏àcznik nr 1

WZÓR LICENCJI NA PROWADZENIE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ POLEGAJÑCEJ NA WYKONYWANIU
PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH OSÓB LUB RZECZY 

(strona czo∏owa) 

Licencja
na Êwiadczenie us∏ug transportu kolejowego

w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym 



Dziennik Ustaw Nr 94 — 7136 — Poz. 775

(strona odwrotna) 

ObjaÊnienia

1. Licencja jest potwierdzeniem zdolnoÊci przedsi´biorcy do wykonywania dzia∏alnoÊci w niej okreÊlonej.

2. Posiadacz licencji jest obowiàzany wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà wymienionà w licencji, z zachowa-
niem warunków okreÊlonych w:

— ustawie o transporcie kolejowym oraz przepisach wydanych na podstawie tej ustawy,

— innych ustawach oraz umowach mi´dzynarodowych w zakresie obj´tym licencjà.

3. Prezes UTK zawiesza licencj´, je˝eli przedsi´biorca:

1) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie o transporcie kolejowym;

2) nie wywiàzywa∏ si´ z zobowiàzaƒ z∏o˝onych w oÊwiadczeniach, w okreÊlonych w nich terminach;

3) wykonujàcy mi´dzynarodowe przewozy kolejowe nie przestrzega postanowieƒ odpowiednich umów
mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà. 

4. Prezes UTK cofa licencj´, je˝eli przedsi´biorca:

1) zosta∏ pozbawiony prawa wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej licencjà na podstawie prawo-
mocnego orzeczenia sàdowego;

2) wobec którego wszcz´to post´powanie upad∏oÊciowe lub inne post´powanie o podobnym charakterze
nie ma faktycznych mo˝liwoÊci zadowalajàcej restrukturyzacji finansowej;

3) nie usunà∏ nieprawid∏owoÊci b´dàcych podstawà zawieszenia licencji w terminach wyznaczonych przez
Prezesa UTK. 

5. W przypadku zawieszenia lub cofni´cia licencji z powodu niespe∏nienia wymagaƒ dotyczàcych wiarygodno-
Êci finansowej, mo˝e zostaç wydana licencja tymczasowa na warunkach okreÊlonych w ustawie o transpor-
cie kolejowym. 

6. Posiadacz licencji jest obowiàzany zg∏aszaç na piÊmie organowi, który udzieli∏ licencji, wszelkie zmiany da-
nych okreÊlonych w licencji.

7. Posiadanie licencji jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania dost´pu do infrastruktury kolejowej. 

8. Sama licencja nie uprawnia przedsi´biorcy do dost´pu do infrastruktury kolejowej.

Opis l icencji :
— format A-4,
— t∏o koloru bia∏ego,
— napisy w kolorze czarnym,
— god∏o paƒstwa w dolnej lewej cz´Êci blankietu.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR LICENCJI NA PROWADZENIE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ POLEGAJÑCEJ NA ÂWIADCZENIU
US¸UG TRAKCYJNYCH 

(strona czo∏owa) 

Licencja
na Êwiadczenie us∏ug transportu kolejowego

w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym 



Dziennik Ustaw Nr 94 — 7138 — Poz. 775

(strona odwrotna) 

ObjaÊnienia

1. Licencja jest potwierdzeniem zdolnoÊci przedsi´biorcy do wykonywania dzia∏alnoÊci w niej okreÊlonej.

2. Posiadacz licencji jest obowiàzany wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà wymienionà w licencji, z zachowa-
niem warunków okreÊlonych w:

— ustawie o transporcie kolejowym oraz przepisach wydanych na podstawie tej ustawy,

— innych ustawach oraz umowach mi´dzynarodowych w zakresie obj´tym licencjà.

3. Prezes UTK zawiesza licencj´, je˝eli przedsi´biorca:

1) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie o transporcie kolejowym;

2) nie wywiàzywa∏ si´ z zobowiàzaƒ z∏o˝onych w oÊwiadczeniach, w okreÊlonych w nich terminach;

3) wykonujàcy mi´dzynarodowe przewozy kolejowe nie przestrzega postanowieƒ odpowiednich umów
mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà. 

4. Prezes UTK cofa licencj´, je˝eli przedsi´biorca:

1) zosta∏ pozbawiony prawa wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej licencjà na podstawie prawo-
mocnego orzeczenia sàdowego;

2) wobec którego wszcz´to post´powanie upad∏oÊciowe lub inne post´powanie o podobnym charakterze
nie ma faktycznych mo˝liwoÊci zadowalajàcej restrukturyzacji finansowej;

3) nie usunà∏ nieprawid∏owoÊci b´dàcych podstawà zawieszenia licencji w terminach wyznaczonych przez
Prezesa UTK. 

5. W przypadku zawieszenia lub cofni´cia licencji z powodu niespe∏nienia wymagaƒ dotyczàcych wiarygodno-
Êci finansowej, mo˝e zostaç wydana licencja tymczasowa na warunkach okreÊlonych w ustawie o transpor-
cie kolejowym. 

6. Posiadacz licencji jest obowiàzany zg∏aszaç na piÊmie organowi, który udzieli∏ licencji, wszelkie zmiany da-
nych okreÊlonych w licencji.

7. Posiadanie licencji jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania dost´pu do infrastruktury kolejowej. 

8. Sama licencja nie uprawnia przedsi´biorcy do dost´pu do infrastruktury kolejowej.

Opis l icencji :
— format A-4,
— t∏o koloru bia∏ego,
— napisy w kolorze czarnym,
— god∏o paƒstwa w dolnej lewej cz´Êci blankietu.


