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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 12 marca 2007 r. 

w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przed∏u˝ania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeƒstwa,
certyfikatów bezpieczeƒstwa i Êwiadectw bezpieczeƒstwa2)

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Prezes Urz´du Transportu Kolejowego, zwa-
ny dalej „Prezesem UTK”, wydaje: 

1) autoryzacj´ bezpieczeƒstwa — na wniosek zarzàd-
cy infrastruktury, po potwierdzeniu akceptacji:

a) systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem, o któ-
rym mowa w art. 17a ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej
„ustawà”, 

b) wewn´trznych regulacji w celu spe∏nienia przez
zarzàdc´ infrastruktury okreÊlonych wymagaƒ
niezb´dnych do bezpiecznego projektowania,
eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejo-
wej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego
i sygnalizacji;

2) certyfikat bezpieczeƒstwa — na wniosek przewoê-
nika kolejowego, po dokonaniu akceptacji:

a) systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem, o któ-
rym mowa w art. 17a ustawy, 

b) wewn´trznych regulacji w celu spe∏nienia przez
przewoênika kolejowego okreÊlonych wymagaƒ
niezb´dnych do bezpiecznego wykonywania
przewozów kolejowych na danej sieci; wymaga-
nia te dotyczà stosowania Technicznych Specy-
fikacji InteroperacyjnoÊci i krajowych przepisów
dotyczàcych bezpieczeƒstwa, stosowania certy-
fikacji personelu kolejowego i posiadania przez
przewoênika kolejowego Êwiadectw dopuszcze-
nia do eksploatacji typów pojazdów kolejowych; 

3) Êwiadectwo bezpieczeƒstwa — na wniosek zarzàd-
cy infrastruktury kolejowej, przewoênika kolejowe-
go lub u˝ytkownika bocznicy kolejowej, o których

mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, na podstawie do∏à-
czonych do wniosku odpowiednich dokumentów,
o których mowa w art. 19 ust. 1—3 ustawy.

2. Wnioski zarzàdców infrastruktury kolejowej,
przewoêników kolejowych i u˝ytkowników bocznic,
o których mowa w ust. 1, wraz z wymaganymi doku-
mentami powinny mieç form´ pisemnà. Wnioski sk∏a-
da si´ za poÊrednictwem poczty lub bezpoÊrednio
w siedzibie Urz´du Transportu Kolejowego, za pokwi-
towaniem. 

§ 2. Âwiadectwa bezpieczeƒstwa wydaje si´ na
okres 5 lat i przed∏u˝a co 5 lat na wniosek podmiotów,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.

§ 3. Przed∏u˝enia autoryzacji bezpieczeƒstwa, cer-
tyfikatów bezpieczeƒstwa i Êwiadectw bezpieczeƒstwa
dokonuje Prezes UTK na pisemny wniosek z∏o˝ony
w terminie 3 miesi´cy przed up∏ywem okresu wa˝no-
Êci tych dokumentów. 

§ 4. 1. Prezes UTK aktualizuje autoryzacj´ bezpie-
czeƒstwa w ca∏oÊci lub w cz´Êci po uzyskaniu zawia-
domienia zarzàdcy infrastruktury kolejowej o dokona-
nych przez niego istotnych zmianach, o których mowa
w art. 18a ust. 4 ustawy. 

2. Zmiana autoryzacji bezpieczeƒstwa mo˝e byç
dokonana na pisemny wniosek z∏o˝ony przez zarzàdc´
infrastruktury kolejowej na ˝àdanie Prezesa UTK,
w przypadku zmiany przepisów bezpieczeƒstwa. 

§ 5. 1. Prezes UTK zmienia certyfikat bezpieczeƒ-
stwa w ca∏oÊci lub w cz´Êci na pisemny wniosek prze-
woênika kolejowego w przypadku dokonania zmian,
o których mowa w art. 18b ust. 5 ustawy.

2. Prezes UTK mo˝e dokonaç zmiany odpowied-
niej cz´Êci certyfikatu bezpieczeƒstwa po ka˝dej zmia-
nie przepisów bezpieczeƒstwa. 

§ 6. Wydanie, przed∏u˝enie, zmiana i cofni´cie au-
toryzacji bezpieczeƒstwa, certyfikatu bezpieczeƒstwa
i Êwiadectwa bezpieczeƒstwa powinno byç wpisane
do prowadzonych przez Prezesa UTK rejestrów tych
dokumentów. 

§ 7. Przy sk∏adaniu wniosków o wydanie, przed∏u-
˝enie i zmian´ autoryzacji bezpieczeƒstwa, certyfikatu
bezpieczeƒstwa i Êwiadectw bezpieczeƒstwa Prezes
UTK mo˝e ˝àdaç informacji i dokumentów uzupe∏nia-
jàcych, które zarzàdca infrastruktury, przewoênik kole-
jowy i u˝ytkownik bocznicy kolejowej obowiàzany jest
z∏o˝yç niezw∏ocznie. 

———————
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 re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeƒstwa kolei Wspólnoty oraz zmieniajàcej dyrek-
tyw´ Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji
przedsi´biorstwom kolejowym oraz dyrektyw´
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolnoÊci przepustowej in-
frastruktury kolejowej i pobierania op∏at za u˝ytkowanie
infrastruktury kolejowej oraz przyznawania Êwiadectw
bezpieczeƒstwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227). 



§ 8. Warunkiem wydania, przed∏u˝enia i zmiany
autoryzacji bezpieczeƒstwa, certyfikatów bezpieczeƒ-
stwa i Êwiadectw bezpieczeƒstwa jest wniesienie z te-
go tytu∏u op∏aty, której wysokoÊç okreÊlajà przepisy
wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy. 

§ 9. 1. Prezes UTK cofa certyfikat bezpieczeƒstwa
w cz´Êci lub w ca∏oÊci — w przypadkach, o których
mowa w art. 18b ust. 8 ustawy. 

2. Prezes mo˝e cofnàç:

1) autoryzacj´ bezpieczeƒstwa w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 18a ust. 6 pkt 2 ustawy;

2) Êwiadectwo bezpieczeƒstwa w przypadku, gdy za-
rzàdca infrastruktury kolejowej, przewoênik kolejo-
wy albo u˝ytkownik bocznicy kolejowej, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 3:

a) przesta∏ spe∏niaç warunki jego wydania, 

b) prowadzi dzia∏alnoÊç zagra˝ajàcà bezpieczeƒ-
stwu ruchu kolejowego lub wykonywaniu prze-
wozów kolejowych, bezpiecznej eksploatacji

pojazdów kolejowych, ochronie przeciwpo˝aro-
wej, ochronie Êrodowiska lub

c) nie usunie w okreÊlonym terminie nieprawid∏o-
woÊci, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

§ 10. O wydaniu, przed∏u˝eniu, zmianie i cofni´ciu
autoryzacji bezpieczeƒstwa i certyfikatów bezpieczeƒ-
stwa Prezes UTK powiadamia Europejskà Agencj´ Ko-
lejowà w terminie 1 miesiàca od dnia dokonania okre-
Êlonej czynnoÊci. 

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Transportu: J. Polaczek

Dziennik Ustaw Nr 57 — 3523 — Poz. 389

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

niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie Êwiadectw bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 176,
poz. 1719), które na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia
22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
(Dz. U. Nr 144, poz. 1046) traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.


