
Jednolity certyfikat bezpieczeństwa

Niniejszy  certyfikat  potwierdza  akceptację  przyjętego  przez  przedsiębiorstwo  kolejowe  systemu  zarządzania
bezpieczeństwem (SMS), w tym regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia konkretnych
wymagań w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 oraz
obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

1. Informacje o certyfikacie

1.1 Europejski numer identyfikacyjny (EIN)

jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

PL1020210179

1.2 Rodzaj certyfikatu Nowy jednolity

certyfikat

bezpieczeństwa

1.3 EIN poprzedniego

certyfikatu (wyłącznie w

przypadku wniosku

dotyczącego

przedłużenia lub

aktualizacji)

1.4 Daty początku i końca ważności Od 10/12/2021 Do 10/12/2026

2. Identyfikacja przedsiębiorstwa kolejowego

2.1 Nazwa prawna PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

2.2 Krajowy numer ewidencyjny 0000131988

2.3 NIP 5262649402

3. Identyfikacja organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa:

3.1 Organizacja Krajowy organ ds. bezpieczeństwa

3.2 Państwo członkowskie (w stosownych

przypadkach)

Polska

4. Treść jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

4.1 Rodzaj działalności Polska Przewozy towarowe, w tym przewozy towarów
niebezpiecznych

4.2 Obszar działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., CTL Maczki-Bór S.A.,
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., "Kopalnia
Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe" sp. z o.o., "PMT Linie

Polska



Kolejowe" sp. z o.o., Infra SILESIA S.A.,
"EUROTERMINAL SŁAWKÓW" sp. z o.o., CARGOTOR
sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu

4.3 Działalność dotycząca stacji granicznych Polska

4.4 Ograniczenia i warunki użytkowania Polska

4.5 Obowiązujące przepisy prawa krajowego Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 756).
Akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej
wymienionych ustaw.

Polska

4.6 Informacje dodatkowe Polska

5. Data wydania i podpis osoby
upoważnionej/stempel organu wydającego

Data: 10/12/2021

Ignacy Góra

W imieniu organu ds.
certyfikacji w zakresie

bezpieczeństwa

Dokument w wersji elektronicznej znajduje się pod adresem: https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx
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