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Jan Raczyński

ABC prawa unijnego w transporcie (8)
Licencje dla przewoźników kolejowych 
w Unii Europejskiej

przedsiębiorstwa kolejowe w zakresie międzynarodowych przewo-
zów towarowych:
 na Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN), 

określonej w aneksie do Dyrektywy (około 50 tys. km); 
 do całej sieci kolejowej  Unii Europejskiej po 15 marca 

2008 r.
Dyrektywy infrastrukturalne, określane obecnie jako tzw. I pa-

kiet kolejowy, zaczęły obowiązywać na obszarze UE od 15 marca 
2003 r. 

W styczniu 2002 r. został przedstawiony tzw. II pakiet kolejo-
wy z propozycjami zmian w dotychczasowych dyrektywach, także 
w tych, które miały wejść w życie dopiero w 2003 r. 

Dyrektywa 2001/12 określała termin pełnego otwarcia sieci 
kolejowej dla międzynarodowych przewozów towarowych w 2008 r. 
– nowa propozycja Dyrektywy COM 2002/25, zmieniającej Dy-
rektywę 2001/12, zakładała skrócenie tej perspektywy już do 
marca 2006 r., a od 2008 r. pełne otwarcie rynku przewozów to-
warowych. Ostatecznie po procedurze uzgodnień pomiędzy Parla-
mentem, Komisja i Radą Unii Europejskiej uzgodniono przesu-
nięcie daty pełnego otwarcia rynku przewozów towarowych na 
1 stycznia 2007 r. (Dyrektywa 2004/51). 

Dyrektywy 2001/13 i 2001/14 zostały znowelizowane Dyrek-
tywą 2004/49. 

W kwietniu 2004 r. Komisja Europejska wydała zalecenie 
C(2004) 1279 final w sprawie jednolitego wzoru licencji wyda-
wanej przewoźnikom na podstawie Dyrektywy 95/18.

3 marca 2004 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje 
nowych aktów prawnych, które stanowią trzeci z kolei pakiet pro-
pozycji (III pakiet kolejowy), mających na celu ożywienie rynku 
kolejowego w państwach Unii. Propozycja COM 2004/139 zakła-
da pełną liberalizację rynku międzynarodowych przewozów pasa-
żerskich od 1 stycznia 2010 r.

Zawarte w dyrektywach zasady liberalizacji rynku kolejowego 
są minimalnymi, jakie powinny przyjąć państwa członkowskie. 
Poszczególne państwa mogą przyjąć szerszy zakres liberalizacji, 
co nastąpiło np. w Niemczech, czy w Szwecji.

Zakres stosowania Dyrektywy 2001/13
Dyrektywa określa kryteria dla wydawania, odnawiania lub zmiany 
przez państwo członkowskie licencji przeznaczonych dla przed-
siębiorstw kolejowych, które zostały lub zostaną założone w Unii 
Europejskiej.

Państwa członkowskie mogą (ale nie muszą) wyłączyć z za-
kresu tej dyrektywy m.in.:
 przedsiębiorstwa, które świadczą usługi związane z przewozem 

osób, tylko na lokalnej i regionalnej wydzielonej infrastruktu-
rze kolejowej;

Pierwszym aktem prawnym, który na poziomie ponadpań-
stwowym na obszarze Unii Europejskiej regulował zasady 
dostępu do infrastruktury kolejowej przedsiębiorstwom 
chcących świadczyć usługi przewozowe, była Dyrektywa 
91/440 wydana w 1991 r. Nakładała ona na państwa 
członkowskie obowiązek uregulowanie statusu państwo-
wych przedsiębiorstw kolejowych jako jednostek gospo-
darczych i podjęcia działań mających na celu ich oddłu-
żenie. Oddzielenie finansowe zarządzania przewozami od 
zarządzania infrastrukturą miało umożliwić międzynaro-
dowym grupom przedsiębiorstw kolejowych oraz przed-
siębiorstwom kolejowym prowadzącym przewozy kombi-
nowane towarów dostęp do infrastruktury w państwach 
członkowskich.

Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej przedsiębiorstwom 
kolejowym wymagały ujednolicenia w państwach członkowskich, 
które zostało dokonane w kolejnych regulacjach prawnych. 
W 1995 r. zostały wydana Dyrektywa 95/18 o zasadach udzielania 
koncesji na działalność przewozową.

W 1998 r. Komisja Europejska przedłożyła propozycje trzech 
dyrektyw tzw. infrastrukturalnych, które poszerzyły zakres regula-
cji zawartych w dotychczas obowiązujących: 91/440, 95/18 i 95/ 
/19. Rada Europejska przyjęła je po dwuletnich konsultacjach 
i opublikowane zostały one 15 marca 2001 r., z dwuletnim okre-
sem karencji na przygotowanie państw członkowskich do ich 
wdrożenia. Dyrektywy te, to:
 2001/12 (rozszerzająca Dyrektywę 91/440),
 2001/13 (do Dyrektywy 95/18), 
 2001/14 (do Dyrektywy 95/19). 

Dyrektywa 2001/12 nakładała na państwa członkowskie obo-
wiązek podjęcia środków koniecznych do zapewnienia równego 
i nie dyskryminującego dostępu do infrastruktury takich, jak:
 licencjonowanie przedsiębiorstw kolejowych, 
 podejmowanie decyzji związanych z przydzielaniem tras, 
 podejmowanie decyzji związanych z pobieraniem opłat za in-

frastrukturę,
 monitorowanie wypełniania obowiązków służby publicznej wy-

maganych przy świadczeniu określonych usług.
Obowiązek taki powinien być powierzony organom lub pod-

miotom, które same nie świadczą żadnych kolejowych usług 
transportowych. 

Rozszerzone zostało też prawo dostępu do infrastruktury kole-
jowej. Oprócz grup międzynarodowych i przedsiębiorstw realizu-
jących międzynarodowe przewozy kombinowane towarów, które 
uzyskały już dostęp do infrastruktury na mocy Dyrektywy 91/440, 
dostęp taki uzyskały także, niezależnie od rodzaju przewozów, 
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 przedsiębiorstwa kolejowe, które świadczą usługi związane tyl-
ko z miejskimi lub podmiejskimi kolejowymi przewozami 
osób;

 przedsiębiorstwa kolejowe, które wykonują tylko transport rze-
czy na infrastrukturze kolejowej będącej własnością prywatną, 
która jest przeznaczona do wyłącznego użytku właściciela tej 
infrastruktury wykonującego własny transport rzeczy.

Organ wydający licencje
Każde Państwo Członkowskie ma obowiązek wyznaczenia organu 
odpowiedzialnego za wydawanie licencji oraz wykonywanie obo-
wiązków nałożonych dyrektywą. Nie może on sam świadczyć ko-
lejowych usług transportowych i powinien być niezależny od or-
ganów lub przedsiębiorstw, które tym się zajmują.

Przy czym jako „przedsiębiorstwo kolejowe” zdefiniowano 
każde przedsiębiorstwo prywatne lub publiczne, którego główna 
działalność polega na świadczeniu kolejowych usług transporto-
wych w zakresie rzeczy i/lub osób, przy założeniu, że przedsię-
biorstwo zapewnia trakcję. Definicja ta obejmuje także przedsię-
biorstwa, które tylko zapewniają trakcję.

Wydanie licencji przedsiębiorstwu kolejowego oznacza uzna-
nie jego zdolność jako przedsiębiorstwa kolejowego tak zdefinio-
wanego. Zdolność ta może być jednak ograniczona do świadcze-
nia określonych rodzajów usług.

Warunki otrzymania licencji
Przedsiębiorstwo kolejowe jest upoważnione do ubiegania się 
o przyznanie licencji w państwie członkowskim, w którym ma sie-

Tablica 1.
Liczba wydanych licencji 
w państwach  
Unii Europejskiej 

Kraj Wydane  
 licencje

Austria 2

Belgia 5

Dania 24

Finlandia 1

Francja 3

Grecja  1 *

Hiszpania 6 *

Holandia 30

Irlandia 2 *

Luxemburg 1 *

Niemcy 316

Portugalia 1 *

Szwecja 8

Włochy 40

Wielka Brytania 44

Czechy 9

Estonia  6 *

Litwa 1 *

Łotwa 9

Polska 45 * 

Słowacja 3 *

Słowenia 1

Węgry 3 *

Razem 565
*  Dane nieoficjalne (brak oficjalnego po-

wiadomienia Komisji Europejskiej)

Tablica 2
Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w Polsce, stan na 12 lipca 2004 r.

 Lp. Przewoźnik Zakres licencji Data   
    udzielenia

 1. Zec Trans Sp. z o.o.  przewóz rzeczy  29.08.2003   
  ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław udostępnianie pojazdów trakcyjnych 08.10.2003 

 2. Pol-Miedź-Trans Sp. z o.o. 59-301 Lubin przewóz rzeczy 29.08.2003

 3. Kolex PPUH Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 29.08.2003  
  ul. Długa 1, 32-642 Włosienica udostępnianie pojazdów trakcyjnych 29.08.2003

 4. Chem Trans Logistic Holding Polska;  przewóz rzeczy 30.08.2003  
  ul. Postępu 15 A, 02-676 Warszawa udostępnianie pojazdów trakcyjnych 30.08.2003

 5. Nadwiślański Zakład Górniczego Transportu Kolejowego  przewóz rzeczy 08.10.2003  
  Sp. z o.o.ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń udostępnianie pojazdów trakcyjnych 08.10.2003

 6. Transoda Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław przewóz rzeczy 08.10.2003

 7. Lotos Kolej Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 08.10.2003  
  ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk udostępnianie pojazdów trakcyjnych 12.01.2004

 8. PKP Cargo S.A.  przewóz rzeczy 24.11.2003  
  ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa przewóz osób 27.02.2004  
   udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

 9. Sped-Kol Blachownia Sp. z o.o. przewóz rzeczy 28.11.2003  
  ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle udostępnianie pojazdów trakcyjnych 10.02.2004

 10. Coaltran Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 28.11.2003  
  ul. Modlńska 15, 03-216 Warszawa udostępnianie pojazdów trakcyjnych 28.11.2003

 11. Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. przewóz rzeczy 28.11.2003  
  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia udostępnianie pojazdów trakcyjnych 28.11.2003

 12. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki  przewóz rzeczy 28.11.2003  
  Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu; ul. Wolności 337,  udostępnianie pojazdów trakcyjnych 28.11.2003  
  41-800 Zabrze

 13. Kopalnia Piasku Szczakowa S.A. przewóz rzeczy 28.11.2003   
  ul. Bukowska 12, 43-602 Jaworzno udostępnianie pojazdów trakcyjnych 28.11.2003

 14. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki  przewóz rzeczy 28.11.2003  
  Kamieniem S.A.; ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.01.2004

 15. Zakłady Inżynierii Kolejowej S.J. przewóz rzeczy 12.01.2004  
  ul. Retmańska 11a, 27-600 Sandomierz 

 16. Tankpol Sp. z o.o.ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin przewóz rzeczy 12.01.2004

 17. PKN Orlen S.A.; ul. Chemików 7, 09-411 Płock przewóz rzeczy 12.01.2004

dzibę. Licencja jest wydawana po sprawdzeniu spełniania przez 
wnioskodawcę wymagań zawartych w Dyrektywie.

Przedsiębiorstwo kolejowe musi być w stanie udowodnić or-
ganom wydającym licencję w danym państwie członkowskim 
przed rozpoczęciem swojej działalności, że w każdym momencie 
będzie zdolne spełnić wymagania dotyczące dobrej reputacji, 
zdolności finansowej i profesjonalnej oraz naprawienia szkód 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Wymagania związane ze 
zdolnością finansową są spełnione wówczas, gdy ubiegające się 
przedsiębiorstwo kolejowe wykaże, iż będzie w stanie spełniać 
rzeczywiste i potencjalne zobowiązania, oparte na realistycznych 
założeniach, przez okres dwunastu miesięcy.

Jeśli licencja została zawieszona lub cofnięta z powodu nie-
stosowania się do wymagań w zakresie zdolności finansowej,  
organ wydający licencję może wydać licencję tymczasową 
w oczekiwaniu na reorganizację przedsiębiorstwa kolejowego, 
pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu. Licencja tym-
czasowa jest jednak ważna najdłużej przez sześć miesięcy od da-
ty jej wydania.

Państwa Członkowskie są zobowiązane do sprawdzenia tzw. 
dobrej reputacji, że ubiegające się o licencję przedsiębiorstwo 
lub osoby nim zarządzające m.in. nie zostały skazane za: 
– poważne wykroczenia na podstawie przepisów szczególnych 

z dziedziny transportu,
– poważne lub wielokrotne przypadki niewykonania lub nienale-

żytego wykonania zobowiązań wynikających z prawa socjalne-
go lub prawa pracy.
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Wymagania dotyczące zdolności pro-
fesjonalnej przedsiębiorstwa kolejowego 
są spełnione wówczas, gdy:
 ma ono lub będzie mieć organ zarzą-

dzający, mający wiedzę i/lub doświad-
czenie niezbędne do zapewnienia bez-
piecznej i rzetelnej kontroli i nadzoru 
nad rodzajem działalności wyszczegól-
nionym w licencji;

 personel przedsiębiorstwa odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo, w szczegól-
ności maszyniści, posiadać będą od-
powiednie kwalifikacje;

 personel przedsiębiorstwa, jego tabor 
kolejowy i organizacja są w stanie za-
pewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 
świadczonych usług.
Każde przedsiębiorstwo ubiegające się 

o licencję jest zobowiązane do dostarcze-
nia szczegółowych danych dotyczących: 
 rodzaju i utrzymania taboru kolejowe-

go, zwłaszcza dotyczące norm bezpie-
czeństwa;

 kwalifikacji personelu odpowiedzialne-
go za bezpieczeństwo oraz szczegóły 
dotyczące szkolenia personelu.
Przedsiębiorstwo kolejowe musi być 

odpowiednio ubezpieczone lub mieć za-
warte równoważne porozumienia w celu 
pokrycia, zgodnie z prawem międzynaro-
dowym i krajowym, odpowiedzialności cy-
wilnej od wypadku, w szczególności w od-
niesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, 
poczty i osób trzecich.

Tryb wydawania licencji w państwach 
członkowskich powinien był publicznie 
ogłoszony, z powiadomieniem Komisji Eu-
ropejskiej.

Dyrektywa nie przewiduje możliwości 
świadczenia usług kolejowych objętych 
zakresem jej regulacji przez przedsiębior-
stwo, któremu nie została przyznana odpo-
wiednia licencja na usługi, jakie zamierza 
świadczyć.

Wydana licencja jest ważna na całym 
terytorium Wspólnoty. Licencja ta jednak 
sama w sobie nie uprawnia jej posiadacza 
do dostępu do infrastruktury kolejowej. 
Potrzebne jest jeszcze zawarcie odpowied-
niej umowy z zarządcą infrastruktury.

cd. tabl. 2

 Lp. Przewoźnik Zakres licencji Data   
    udzielenia

 18. Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III  przewóz rzeczy 12.01.2004  
  Sp. z o.o.;ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno  

 19. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 12.01.2004  
  ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia udostępnianie pojazdów trakcyjnych 12.01.2004

 20. Maczki Bór S.A.; ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec przewóz rzeczy 12.01.2004

 21. Kopalnia Piasku Kuźnica Warężyńska S.A.;  przewóz rzeczy 10.02.2004  
  ul. Letnia 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza udostępnianie pojazdów trakcyjnych 10.02.2004

 22. Kolhut Sp. z o.o.; ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków przewóz rzeczy 27.02.2004

 23. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych przewóz rzeczy 27.02.2004  
  ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław 

 24. Kolej Bałtycka S.A.; ul. Merkatora 11, 70-676 Szczecin przewóz rzeczy 27.02.2004

 25. Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 27.02.2004  
  al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza 

 26. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. przewóz rzeczy 27.02.2004  
  ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość 

 27. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. przewóz osób 27.02.2004  
  ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

 28. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przewóz osób 27.02.2004  
  ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa przewóz rzeczy 27.02.2004  
   udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

 29. Orlen KolTrans Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 27.02.2004  
  ul.Chemików 7, 09-411 Płock udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

 30. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. przewóz osób 27.02.2004  
  ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki przewóz rzeczy 27.02.2004

 31. PKP Intercity Sp. z o.o.  przewóz osób 27.02.2004  
  ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa przewóz rzeczy 27.02.2004

 32. Koleje Śląskie Sp. z o.o. przewóz rzeczy 02.03.2004  
  ul. Przemysłowa 10, 40-952 Katowice udostępnianie pojazdów trakcyjnych 02.03.2004

 33. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.   przewóz rzeczy 05.03.2004  
  21-013 Puchaczów udostępnianie pojazdów trakcyjnych 05.03.2004

 34. DEC Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 30.03.2004  
  ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa udostępnianie pojazdów trakcyjnych 30.03.2004

 35. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. przewóz rzeczy 30.03.2004  
  ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków udostępnianie pojazdów trakcyjnych 30.03.2004

 36. Rail Polska Sp. z o.o. udostępnianie pojazdów trakcyjnych 22.04.2004  
  ul. Willowa 8/10 lok. 11, 00-790 Warszawa 

 37. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Bocznic  przewóz rzeczy 22.04.2004  
  Kolejowych Petkol S.A.; ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze  

 38. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu  przewóz osób 28.04.2004  
  Sp. z o.o; ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań 

 39. Urząd Gminy Rewal; ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal przewóz osób 28.04.2004

 40. Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej przewóz osób 29.04.2004  
  ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno przewóz rzeczy 29.04.2004

 41. Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. 
przewóz osób 29.04.2004

  
  ul. Potockiego 4, 88-400 Żnin 

 42. Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei  przewóz osób 2 9 . 0 4 . 2 0 0 4 
  Wąskotorowej; ul. Wrzesińska 2, 62-200 Gniezno przewóz rzeczy 29.04.2004

 43. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne     
  Kolchem-Rokita Sp. z o.o.  przewóz rzeczy 29.04.2004  
  ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 

 44. PUH Myślęcińska Kolej Parkowa Sp. z o.o. przewóz osób 29.04.2004  
  ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz-Myślęcinek 

 45. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych przewóz osób 12.07.2004  
  ul. Jantarowa 76/11, 81-187 Gdynia przewóz rzeczy 12.07.2004

 Źr. Urząd Transportu Kolejowego

Ważność wydanej licencji
Zasadniczo licencja zachowuje ważność tak długo, jak długo 
przedsiębiorstwo kolejowe spełnia obowiązki ustanowione w dy-
rektywie. Organ wydający licencje może jednakże wprowadzić 
obowiązek regularnych przeglądów przeprowadzanych przynajm-
niej co pięć lat. Do wydanej licencji mogą zostać włączone prze-
pisy szczególne regulujące warunki jej zawieszenia lub cofania.

Organ udzielający licencji może w dowolnym momencie 
sprawdzić, jeśli zaistnieje taka poważna wątpliwość, czy przed-
siębiorstwo kolejowe, które otrzymało licencję, spełnia nadal jej 
wymagania. Jeżeli istnieje wątpliwość, co do spełniania przez da-
ne przedsiębiorstwo kolejowe tych wymagań, licencja może być 
cofnięta przez wydający je organ. 

Ze względu na międzynarodowy charakter licencji, Dyrektywa 
przewiduje także zabezpieczenie polegające na tym, że w przy-
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Jeśli organ odpowiedzialny za licencje 
wydaje, zawiesza, uchyla lub zmienia licen-
cje, zainteresowane państwo członkowskie 
ma obowiązek niezwłocznego powiada-
miania o tym Komisję Europejską, która 
powiadamia o tym niezwłocznie pozostałe 
państwa członkowskie

Szczególne krajowe wymagania 
dla przedsiębiorstw kolejowych
Oprócz wymagań zawartych w dyrektywie, 
przedsiębiorstwo kolejowe musi stosować 
się do krajowych przepisów ustawowych 
i wykonawczych, które są zgodne z pra-
wem wspólnotowym i stosowane w spo-
sób niedyskryminacyjny. Są to m.in.:
 szczegółowe wymagania techniczne 

i eksploatacyjne w zakresie usług kole-
jowych;

 wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
w stosunku do personelu, taboru kole-
jowego oraz wewnętrznej organizacji 
przedsiębiorstwa; 

 przepisy dotyczące zdrowia, bezpie-

Tablica 3
Regulacje prawne w zakresie licencjonowania przewoźników kolejowych

Unia Europejska

Dyrektywa 91/440 Rady z 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych

Dyrektywa 2001/12 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w spra-
wie rozwoju kolei wspólnotowych

Dyrektywa 2004/51 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 91/440/EWG 
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych

Propozycja COM 2004/47 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę Rady 91/440/EWG w spra-
wie rozwoju kolei Wspólnoty (III Pakiet Kolejowy), Bruksela, 8 marca 2004 r. 

Dyrektywa Rady 95/18 z 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

Dyrektywa 2001/13 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie 
przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowych

Dyrektywa 2004/49 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. o bezpieczeństwie na kolejach Wspólnoty 
i zmieniająca dyrektywę Rady 95/18 w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowych i dyrektywę 2001/14 
w sprawie alokacji zdolności przepustowej

Zalecenie C(2004) 1279 final Komisji Europejskiej z 7 kwietnia 2004 r. o stosowaniu wspólnego wzoru dokumentu licen-
cji wydawanej zgodnie z Dyrektywą 95/18 

Transpozycja do prawa polskiego 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późniejszymi zmianami) – Dz.U. z 2003 r. nr 86, poz. 789; 
nr 170, poz. 1652; nr 203, poz. 1966; z 2004 r. – nr 92, poz. 883; nr 96, poz. 959; nr 97, poz. 962

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.06.2003 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych lub rzeczy albo na 
udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji (Dz.U. z 2003 r. nr 137, poz. 1309)

padku gdy organ państwa członkowskiego, wydający licencje, 
stwierdzi że zachodzi poważna wątpliwość co do spełniania wy-
magań ustanowionych w dyrektywie przez przedsiębiorstwo kole-
jowe, któremu licencje przyznał organ innego państwa członkow-
skiego, niezwłocznie powiadomi on ten organ.

Jeśli przedsiębiorstwo kolejowe wstrzymało prowadzenie 
działalności na sześć miesięcy lub też nie rozpoczęło działalności 
przez sześć miesięcy od dnia wydania licencji, organ wydający 
licencje może podjąć decyzję, że licencja zostanie ponownie 
przedłożona do zatwierdzenia albo zawieszona.

W przypadku rozpoczynania działalności, przedsiębiorstwo 
kolejowe może wystąpić o przyznanie dłuższego okresu na jej 
rozpoczęcie, motywując to specyficznym charakter usług, jakie 
chce świadczyć.

W przypadkach zmian mających wpływ na status prawny 
przedsiębiorstwa (fuzje, przejęcia), organ wydający licencję może 
zażądać ponownego przedłożenia licencji do zatwierdzenia.

Jeśli przedsiębiorstwo kolejowe zamierza znacznie zmienić 
lub rozszerzyć swoją działalność, jego licencja także musi zostać 
ponownie przedłożona do zatwierdzenia. 

czeństwa, warunków socjalnych oraz praw pracowników i kon-
sumentów;

 wymagania stosowane wobec wszystkich przedsiębiorstw we 
właściwym sektorze kolejowym, mające na celu oferowanie 
korzyści lub ochrony konsumentom.
Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe uważa, że wymagania te 

mają charakter dyskryminacyjny w stosunku do niego lub części 
podmiotów na tym rynku, może w każdym momencie skierować 
do Komisji Europejskiej zapytanie w sprawie zgodności wymagań 
prawa krajowego z prawem wspólnotowym i oceny czy nie są one 
dyskryminujące 

Jeżeli Komisja Europejska uzna, że przepisy dyrektywy nie 
zostały wypełnione, wydaje opinię w sprawie jej prawidłowej wy-
kładni.

Przedsiębiorstwa kolejowe są ponadto zobowiązane do prze-
strzegania porozumień mających zastosowanie do międzynarodo-
wego transportu kolejowego w państwach członkowskich, w któ-
rych prowadzą działalność oraz do właściwych przepisów celnych 
i podatkowych.




