
prawo i finanse

6/200342

prawo i finanse

6/2003 43

Europejskie organizacje kolejowe (4)
Wspólnota Kolei Europejskich – CER
(Community of European Railways)
Wspólnota Kolei Europejskich jest organizacją międzyna-
rodową, powstałą w 1988 r., która obecnie skupia 32. 
członków – przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infra-
struktury z krajów piętnastki Unii Europejskiej, Norwegii, 
Szwajcarii oraz krajów kandydujących do UE.

Grupa PKP jest pełnoprawnym członkiem CER od marca 2002 r., 
wcześniej miała status obserwatora.

Przewodniczącym CER jest pan Giancarlo Cimoli – prezes 
FS, zaś funkcję dyrektora wykonawczego CER sprawuje dr Johan-
nes Ludewig. Siedziba CER znajduje się w reprezentacyjnej czę-
ści Brukseli, przy Avenue des Arts 53. 

Wspólnota Kolei Europejskich prowadzi merytoryczny i bar-
dzo skuteczny lobbing transportu kolejowego na szczeblu ekono-
micznym, politycznym i społecznym wobec instytucji Unii Euro-
pejskiej, szczególnie Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego. 

Władze CER cyklicznie spotykają się z komisarzem KE ds. 
Transportu i Energii, ponadto CER jest inicjatorem oraz współor-
ganizatorem konferencji (ostatnie Euraifreight w Monachium, czy 
też planowane w niedługim czasie Eurail Infrastructure) i spotkań 
z przedstawicielami sektora kolejowego, z politykami oraz kluczo-
wymi postaciami odpowiedzialnymi w instytucjach europejskich 
za rozwój kolei.

Cele działania
Głównym celem działalności CER jest promowanie i rozwój kolei, 
jako podstawowego środka systemu transportowego. Priorytetem 
w dążeniu do tego celu jest dla tej organizacji osiągnięcie nowe-
go modalnego rozbicia tego systemu tak, aby lepiej dopasować 
do niego zbiorowe zapotrzebowanie, zminimalizować koszty i po-
prawić ekonomiczną wydajność.

CER działa na każdej płaszczyźnie politycznej w odniesieniu 
do transportu kolejowego, oferując swoje doradztwo i rekomen-
dacje dla osób tworzących tę politykę w instytucjach euro-
pejskich.

Poza uregulowaniami dotyczącymi rynku kolejowego i wszyst-
kimi kwestiami powiązanymi z całą problematyką transportu, za-
interesowanie CER obejmuje również w całości centrum polityki 
europejskiej dotyczącej w szczególności ochrony środowiska, 
planów rozwoju infrastruktury, usług publicznych, badań i rozwo-
ju oraz dialogu społecznego.

Sekretariat CER prowadzi i na bieżąco monitoruje wymianę 
informacji pomiędzy podmiotami z sektora kolei a instytucjami 
europejskimi, współpracuje z wieloma organizacjami, wśród któ-
rych są m.in.: UIC, UNIFE, EIM, UITP, CIT i wiele innych.

Wspólnota Kolei Europejskich działa na podstawie własnego 
statutu i wewnętrznych regulacji tej organizacji.

Struktura CER
Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) – jest to nadrzędne 
ciało organizacji. W skład tego organu wchodzą przedstawiciele 
pełnoprawnych członków CER, z reguły osoby posiadające status 
prezesa lub dyrektora generalnego.

Przedstawiciele członków-obserwatorów mają prawo uczest-
niczyć w posiedzeniach, ale bez prawa głosu.

Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje między innymi 
w następujących sprawach:
l przyjmuje przedłożony przez dyrektora wykonawczego corocz-

ny plan wyznaczający politykę tej organizacji oraz strategiczne 
cele do osiągnięcia;

l definiuje polityczne wytyczne  przedłożone przez dyrektora 
organizacji w celu zarysowania stanowiska CER w różnych kwe-
stiach, których osiągnięcie zostało założone na kolejny rok;

l wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz dy-
rektora wykonawczego organizacji;

l aprobuje budżet oraz zasady naliczania składek członkow-
skich;

l określa sposób działania organizacji;
l decyduje o przyjęciu i wykluczeniu z organizacji;
l ma prawo wprowadzania poprawek do statutu.

Zgromadzenie Ogólne powinno być zwoływane co najmniej 
trzy razy do roku. Może być również zwołane na wniosek prze-
wodniczącego lub 1/3 pełnoprawnych członków organizacji.

Ustalenia podejmowane są większością 2/3 głosów członków 
obecnych na posiedzeniu.

Komitet Zarządzający (Management Committee) składa się 
z przewodniczącego CER, jego zastępców oraz pozostałych – 
maksymalnie 9 administratorów wybranych przez Zgromadzenie 
Ogólne.

Do zadań komitetu należy między innymi:
l proponowanie wytycznych do rocznego planu politycznego;
l monitorowanie, kontrolowanie i raportowanie do Zgromadze-

nia w sprawach dotyczących osiągnięcia corocznych strate-
gicznych celów organizacji;

l przedkładanie na Zgromadzenie Ogólne wszystkich kontrower-
syjnych spraw;

l przygotowanie spotkań Zgromadzenia Ogólnego.
Komitet jest zwoływany na wniosek przewodniczącego lub je-

śli zachodzi konieczność na wniosek dwóch administratorów. Ob-
rady są ważne wówczas, gdy większość członków jest obecna.

Od lipca 2003 r. na posiedzenia Komitetu Zarządzającego za-
praszany jest prezes PKP S.A. – pan Maciej Męclewski.

Dyrektor Wykonawczy (Executive Director) – od maja 2002 r. 
stanowisko to piastuje dr Johannes Ludewig – były prezes Deut-
sche Bahn AG. Wicedyrektorem jest Carl-Henrik Lundstrom.
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Obecnie CER prowadzi prace między innymi nad wszystkimi 
kwestiami poruszonymi w Białej Księdze (europejska polityka 
transportowa 2010) oraz w przyjmowanym drugim pakiecie kole-
jowym, a także bieżąco monitoruje prowadzone w instytucja UE 
procesy legislacyjne związane z transportem i koleją.

Z CER blisko współpracuje Przedstawicielstwo PKP S.A. 
w Belgii, jak i poszczególne spółki grupy PKP, które delegują 
swoich pracowników do prac prowadzonych w grupach robo-
czych CER.

q
Opracował

Tomasz Lachowicz
Przedstawicielstwo PKP S.A. w Belgii

Dodatkowe informacje: www.cer.be

Dyrektor CER reprezentuje organizację na zewnątrz, działając 
w imieniu przewodniczącego organizacji i na podstawie przyjęte-
go rocznego planu politycznego. Ma on pełną odpowiedzialność 
za zarządzanie i administrowanie  organizacją wobec instytucji 
oraz osób trzecich.

Biuro dyrektora i sekretariat CER znajduje się w Brukseli. 
Dr Ludewig kieruje bezpośrednio zespołem specjalistów między 
innymi w takich dziedzinach, jak polityka transportowa, polityka 
ds. środowiska, przewozy towarowe, pasażerskie, infrastruktura, 
sprawy ekonomiczne, prawne i finansowe związane z transportem 
kolejowym.

Wspólnota Kolei Europejskich sygnalizuje i przedstawia głów-
ne problemy istniejące w europejskim transporcie kolejowym 
w trakcie posiedzeń Grupy Asystentów CER, które są następnie 
opracowywane podczas spotkań tzw. grup roboczych, gdzie po 
dyskusji i analizach spornych kwestii przedstawiane jest wspólne 
stanowisko członków CER.


