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Wstęp
Podmioty ubiegające się o licencję przewoźnika kolejowego oraz licencjonowani
przewoźnicy kolejowi mają obowiązek ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia
finansowego odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, który wynika
z treści rozdziału 8 ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia MRiF.
Opracowanie
ukazuje
stan
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
licencjonowanych przewoźników kolejowych w 2020 r. w porównaniu z analogicznymi
danymi za 2019 r. Raport zawiera również rekomendacje wynikające z analizy
dokumentacji ubezpieczeniowej przewoźników podlegających kontroli.

1. Stan prawny
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej reguluje ustawa o transporcie
kolejowym. Zgodnie z art. 46 ust. 10 tej ustawy wymagania dotyczące zabezpieczenia
finansowego odpowiedzialności cywilnej uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie licencji wykaże, że zawarł umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej.
Na podstawie art. 46 ust. 12 ustawy o transporcie kolejowym w rozporządzeniu MRiF
określono termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej licencją.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż
12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki
są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych:
1) 100 000 euro dla przewoźnika kolejowego posiadającego licencję
na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie
po liniach kolejowych wąskotorowych;
2) 250 000 euro dla przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie
po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;
3) 2 500 000 euro dla pozostałych przewoźników.
Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została
zawarta.
Dodatkowo ustawa o transporcie kolejowym w art. 46 ust. 11 odnosi się wprost do art.
12 rozporządzenia 1371/2007/UE, który wskazuje, że obowiązek określony w art. 9
dyrektywy Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji
przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. UE L 143 z 27 czerwca 1995 r., s. 70),
zastąpiony obecnie przepisem art. 22 dyrektywy 2012/34/UE, w zakresie dotyczącym
odpowiedzialności wobec pasażerów należy rozumieć jako wymóg posiadania
odpowiedniego ubezpieczenia przez przedsiębiorstwo kolejowe lub przedstawienia
przez nie równoważnego zabezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności
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wynikającej z rozporządzenia 1371/2007/UE. 1 Art. 22 dyrektywy 2012/34/UE
wskazuje, że przedsiębiorstwo kolejowe musi być odpowiednio ubezpieczone
lub posiadać odpowiednie gwarancje na warunkach rynkowych w celu pokrycia,
zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, swojej odpowiedzialności cywilnej
od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty
i osób trzecich. Niezależnie od tego obowiązku można wziąć pod uwagę specyficzne
uwarunkowania i profil ryzyka poszczególnych rodzajów usług, a zwłaszcza działania
systemu kolei ze względów kulturowych lub historycznych.
Zgodnie z Załącznikiem II do rozporządzenia 2015/171 przewoźnicy kolejowi
zobowiązani są do utrzymania swojego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Licencja zachowuje ważność tak długo, jak przewoźnik kolejowy będzie posiadał
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej swojej działalności. Oznacza to,
że przewoźnik kolejowy powinien legitymować się dokumentem licencyjnym wraz
z aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
Obowiązek ubezpieczenia wynikający z postanowień rozporządzenia MRiF dotyczy
również przewoźników kolejowych prowadzących działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie licencji wydanej w innym państwie
członkowskim. Zgodnie z dyrektywą 2012/34/UE przedsiębiorstwo kolejowe musi być
odpowiednio ubezpieczone lub posiadać odpowiednie gwarancje na warunkach
rynkowych w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, swojej
odpowiedzialności cywilnej od wypadku. W przypadku, gdy poziom pokrycia
odpowiedzialności cywilnej jest niewystarczający, przedsiębiorstwa kolejowe
prowadzące przewozy w innym państwie członkowskim powinny zawrzeć umowę
dodatkowego ubezpieczenia, które spełni wymogi określone prawem krajowym tego
państwa. W polskim systemie prawnym obowiązek ten reguluje rozporządzenie MRiF
określające m.in. minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

1. Badanie dotyczące spełnienia przez przewoźników
wymogów w zakresie minimalnej sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Prezes UTK zbadał, czy w 2020 r. przewoźnicy kolejowi sprostali wymogom
dotyczącym zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej prowadzonej
działalności. Badanie oparto głównie na danych przekazywanych przez przewoźników
kolejowych w ramach wypełniania obowiązku sprawozdawczego za pośrednictwem
systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo. Informacje dostarczane przez przewoźników

1

Zgodnie z motywem 14 rozporządzenia 1371/2007/UE pożądane jest, aby rozporządzenie
1371/2007/UE stworzyło system odszkodowań dla pasażerów w przypadku opóźnień, powiązany
z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa kolejowego, na takiej samej zasadzie jak system międzynarodowy
przewidziany w konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r.
(Dz. U. z 1985 r. NR 34, poz. 158) tekst jednolity z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674),
a zwłaszcza w załączniku nr A – Umowie międzynarodowego przewozu osób i bagażu kolejami (CIV),
odnoszącej się do praw pasażerów.
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kolejowych są – zgodnie art. 13 ust. 3a pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym –
niezbędne dla monitorowania rynku kolejowego i celów jego regulacji. Pomocniczo
analizie poddane zostały również dane zgłoszone przez przewoźników do rejestru OC
w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwo.
Ogłoszony 2 stycznia 2020 r. przez Narodowy Bank Polski kurs euro, stanowiący
podstawę wyliczania wysokości sumy gwarancyjnej w złotych dla umów ubezpieczenia
zawartych w 2020 r., wyniósł 4,2571 zł. Co roku, na początku stycznia, Prezes UTK
publikuje na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego równowartości
w złotych polskich minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązujące
na dany rok.
Badaniem objęto 114 licencjonowanych przewoźników 2 (wśród których znalazło się
trzech przewoźników zagranicznych) podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu,
którzy realizowali przewozy w 2020 r. oraz przewoźników kolejowych wykonujących
przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych, z czego 28 miało
uprawnienia do wykonywania przewozów osób (w tym trzech na infrastrukturze
wąskotorowej) i 100 wykonywało przewozy towarów; część przewoźników posiadało
uprawnienia do wykonywania obu rodzajów przewozów.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową podlegają różnym obowiązkom
wynikającym z rozporządzenia MRiF w zależności od zakresu i zasięgu wykonywanej
działalności.
Wśród przebadanych podmiotów trzech przewoźników obowiązanych było ustanowić
minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC w kwocie wynoszącej równowartość
w złotych 100 000 euro (tj. 425 710 zł), jako posiadających licencję na wykonywanie
przewozów kolejowych i wykonujących przewozy wyłącznie po liniach kolejowych
wąskotorowych.
Trzech przewoźników wykonujących przewozy wyłącznie po infrastrukturze
kolejowej, których są zarządcami, obowiązanych było ustanowić sumę gwarancyjną
ubezpieczenia OC w wysokości 250 000 euro (tj. 1 064 275 zł).
Pozostali przewoźnicy, realizujący przewozy na infrastrukturze kolejowej
udostępnianej przez jej zarządców, głównie na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 2,5 mln
euro (tj. 10 642 750 zł). Tak ustanowiony minimalny pułap sumy gwarancyjnej jako
wymogu niezbędnego do uzyskania i posiadania licencji przewoźnika kolejowego
wynika z ryzyka, jakie występuje na sieci, z której korzysta wielu przewoźników
kolejowych.

2

Stanowi to blisko 93% przewoźników wykazanych w rejestrze podmiotów licencjonowanych wg stanu na 31 grudnia
2020 r. Wśród dziewięciu przewoźników, którzy nie zostali uwzględnieni w badaniu, pięciu nie rozpoczęło przewozów
po uzyskaniu certyfikatu bezpieczeństwa w 2020 r., jeden przewoźnik uzyskał licencję w 2020 r., natomiast trzech
kolejnych pozostawało w badanym okresie nieaktywnych (jeden z nich miał zawieszoną licencję, w stosunku do
pozostałych dwóch prowadzono postępowania administracyjne mające za przedmiot status licencji).
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2. Wyniki badania
Z przeprowadzonego badania wynika, że wszyscy przewoźnicy kolejowi, którzy
rozpoczęli działalność przewoźnika kolejowego spełnili wymagane rozporządzeniem
MRiF minimum dotyczące poziomu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.
Trzech przewoźników kolejowych wykonujących
przewozy wyłącznie po liniach kolejowych
wąskotorowych spełniło wymaganie minimalnej
sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, przewidzianej
dla tej grupy w rozporządzeniu MRiF. Wobec
czwartego podmiotu w 2020 r. licencja
przewoźnika kolejowego została wygaszona.
Wszyscy przewoźnicy wykonujący przewozy
wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, których
są zarządcami, spełnili wymaganie minimalnej
sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, przewidzianej
dla tej grupy w rozporządzeniu MRiF.

Praca przewozowa a ubezpieczenie

70,5%
taki odsetek łącznej pracy
przewozowej wykonali
przewoźnicy pasażerscy
ubezpieczeni na kwotę 100 mln zł
lub wyższą

50%
tyle pracy przewozowej wykonali
przewoźnicy towarowi
ubezpieczeni na kwotę 100 mln zł
lub wyższą

Wśród przewoźników z ostatniej grupy, objętych
obowiązkiem
ustanowienia
maksymalnej
przewidzianej rozporządzeniem MRiF sumy
gwarancyjnej, również nie odnotowano uchybień. Ze względu na zwiększoną
w stosunku do ubiegłorocznej analizy liczbę przewoźników objętych badaniem warto
podkreślić, że więcej przewoźników spełniło wymóg minimalnego poziomu sumy
gwarancyjnej ubezpieczenia na poziomie równowartości 2,5 mln euro (tj. 10 642 750
zł).
Kwotę 10 642 750 zł – zgodną z przyjętym kryterium określonym w rozporządzeniu
MRiF oraz 2,5 mln euro, traktowane w badaniu jednolicie, przyjęło 31% ww. grupy
przewoźników. Sumę gwarancyjną w przedziale od tych kwot do 50 mln zł włącznie
zastosowało 56% podmiotów; 8% przewoźników ustanowiło sumę gwarancyjną
w przedziale od więcej niż 50 mln zł do 100 mln zł włącznie, natomiast 5%
przedsiębiorstw ubezpieczyło działalność na kwotę wyższą od 100 mln zł.
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Rys. 1. Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC

5%
8%
31%

10 642 750 zł lub 2,5 mln euro
Więcej niż 10 754 000 zł i 2,5 mln
euro do 50 mln zł włącznie
Więcej niż 50 mln zł do 100 mln zł
włącznie
Więcej niż 100 mln zł

56%

W stosunku do ubiegłorocznego badania mniej podmiotów posiada ubezpieczenie
spełniające tylko minimalne wymagania wynikające z rozporządzenia MFiR, natomiast
odsetek przewoźników, którzy ustanowili sumę gwarancyjną ubezpieczenia
mieszczącą się w przedziałach od 2,5 mln euro (10 642 750 zł) do 50 mln zł włącznie
wzrósł z 40% do 56%; nieznacznie więcej przewoźników ubezpieczyło prowadzoną
działalność na sumę gwarancyjną mieszczącą się w przedziale powyżej 50 mln zł do 100
mln zł włącznie. Odsetek przewoźników ubezpieczających się na sumy zawierające się
w najwyższym przedziale pozostał właściwie bez zmian i stanowi 5%.
Tab. 1. Porównanie procentowego udziału przewoźników kolejowych w poszczególnych
przedziałach kwot sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w 2019 r. i 2020 r.

udział podmiotów w 2019 r.

przedziały kwot
ubezpieczenia

udział podmiotów w 2020 r.

49%

minimum 2,5 mln euro

31%

40%

powyżej 10 642 750 zł lub
2,5 mln euro do 50 mln zł
włącznie

56%

6%

powyżej 50 mln zł
do 100 mln zł włącznie

8%

5%

powyżej 100 mln zł

5%

Źródło: Dane UTK

Dane wskazują, że coraz więcej przewoźników decyduje się na ustanowienie wyższej
od wymaganej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, co niewątpliwie jest korzystnym
trendem. Najwyższe sumy gwarancyjne ustanawiane były przez podmioty
z największym udziałem w rynku.
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Średnia wysokość
przewoźników

sumy

gwarancyjnej

wśród

badanych

Wśród przewoźników posiadających licencje na przewóz osób zobowiązanych
do posiadania ubezpieczenia na minimalną sumę gwarancyjną stanowiącą w złotych
polskich równowartość 2,5 mln euro, średnia suma gwarancyjna ubezpieczenia
wyniosła 79 319 898 zł. W grupie przewoźników posiadających ubezpieczenie na sumę
gwarancyjną mieszczącą się w przedziale od 10 642 750 zł lub 2,5 mln euro do 50 mln
zł średnia wartość wyniosła 23 946 774 zł, w grupie przewoźników posiadających
ubezpieczenie na sumę gwarancyjną mieszczącą się w przedziale powyżej 50 mln zł
do 100 mln zł włącznie wartość ta wyniosła 73 547 583 zł, natomiast w najwyższym
analizowanym przedziale średnia suma gwarancyjna przyjęła wartość 383 908 100 zł.
Wśród przewoźników posiadających licencję na przewóz rzeczy średnia suma
gwarancyjna ubezpieczenia wyniosła 32 199 365 zł. W grupie przewoźników
posiadających ubezpieczenie na sumę gwarancyjną mieszczącą się w przedziale
od 10 642 750 zł lub 2,5 mln euro do 50 mln zł średnia wartość wyniosła 19 718 485 zł,
w grupie przewoźników posiadających ubezpieczenie na sumę gwarancyjną mieszczącą
się w przedziale powyżej 50 mln zł do 100 mln zł włącznie wartość ta wyniosła
88 062 360 zł, a w najwyższym analizowanym przedziale średnia suma gwarancyjna
wyniosła 318 628 988 zł.
Średnia wysokość sumy gwarancyjnej dla wszystkich badanych przewoźników
wyniosła 34 347 969 zł. W najniższym z uwzględnionych przedziałów przyjęła ona
wartość 20 265 900 zł, natomiast w środkowym zakresie przewoźnicy ustanawiali
średnią wysokość ubezpieczenia na poziomie 81 244 283 zł. Dla trzeciego przedziału
średnia wysokość sumy gwarancyjnej wyniosła 278 190 300 zł.
Rys. 2. Średnia wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC
400 000 000

Średnia w przedziale od 10
642 750 zł lub 2,5 mln euro do
50 mln zł

350 000 000

Średnia w przedziale powyżej
50 mln zł do 100 mln zł

300 000 000
250 000 000
200 000 000

Średnia w przedziale powyżej
100 mln zł

150 000 000

Średnia ogółem

100 000 000
50 000 000
0
Przewoźnicy
pasażerscy

Przewoźnicy
towarowi

Przewoźnicy
ogółem

Przedstawione powyżej dane dotyczą wszystkich licencjonowanych przewoźników
posiadających licencję na wykonywanie określonego rodzaju przewozów.
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Średnia wysokość sumy gwarancyjnej wśród przewoźników mających
największy udział wykonanej pracy przewozowej
Pod uwagę wzięto również średnią wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wśród
najaktywniejszych przewoźników, tj. takich, którzy osiągnęli w 2020 r. co najmniej 0,5%
ogólnej wartości pracy przewozowej dla każdej z kategorii – wśród przewoźników
pasażerskich było to 12 podmiotów (nie licząc dwóch przewoźników łączących funkcję
przewoźnika i zarządcy) oraz 22 przewoźników towarowych (z pominięciem
przewoźnika łączącego funkcję przewoźnika i zarządcy).
W najniższym badanym przedziale najaktywniejsi przewoźnicy pasażerscy ubezpieczali
się średnio na 33 284 493 zł; w kolejnym przedziale średnia wyniosła 78 177 359 zł,
natomiast w najwyższym przedziale średnia wysokość sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia wyniosła 109 717 775 zł. Średnia wysokość ubezpieczenia dla
wszystkich najaktywniejszych przewoźników pasażerskich wyniosła 64 728 730 zł.
Z kolei wśród najaktywniejszych przewoźników towarowych średnia w najniższym
przedziale wyniosła 16 195 357 zł, w środkowym 85 077 950 zł, natomiast wśród
przewoźników w ostatnim przedziale, czyli najwyżej ubezpieczających swoją
działalność, średnia wyniosła 390 505 317 zł.
Rys. 3. Średnia wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC wśród najaktywniejszych
przewoźników
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350 000 000
Średnia w przedziale od 10
642 750 lub 2,5 mln euro
do 50 mln zł
Średnia w przedziale
powyżej 50 mln zł do 100
mln zł
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przewoźnicy
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Przewoźnicy ubezpieczają prowadzone działalności na wyższym od dotychczasowego
poziomie – i taką zmianę należy przyjąć z aprobatą. Najwięksi przewoźnicy ubezpieczali
swoją działalność na najwyższe sumy gwarancyjne. Pozytywnym aspektem jest dbałość
przewoźników o to, by poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej był
dostosowany do rodzaju i wielkości prowadzonych przewozów towarowych
i pasażerskich.
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3. Minimalna suma gwarancyjna i nieprawidłowości
związane z ustaleniem jej wysokości
Prawie 70% wszystkich aktywnych przewoźników posiada ubezpieczenie OC w kwocie
wyższej od minimalnej wskazanej w rozporządzeniu MRiF, wynoszącej równowartość
w złotych 2,5 mln euro. Kwoty polis ustalane są w złotych przy zastosowaniu kursu
średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia została zawarta, co oznacza, że umowa ubezpieczenia
zawarta w 2019 r. powinna opiewać na kwotę nie mniejszą niż 10 754 000 zł, natomiast
umowa zawarta w 2020 r. na kwotę nie mniejszą niż 10 642 750 zł.
Treść polisy przewoźnika kolejowego powinna zawierać jasne i nie budzące wątpliwości
wskazanie przyjętego przelicznika walutowego. Brak odwołania się do kursu w złotych
lub przyjęcie kursu niższego od ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz
pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta wymaga
doprecyzowania lub zastosowania przelicznika wyższego od wzmiankowanego kursu
NBP.
W porównaniu z poprzednimi badanymi okresami przewoźnicy kolejowi częściej
precyzują wysokość kursu stosowanego do obliczenia wysokości sumy gwarancyjnej.
Przewoźnicy, którzy nie zastosowali w zawieranych umowach ubezpieczenia stawek
kursów wymaganych rozporządzeniem MRiF są na bieżąco informowani przez
Prezesa UTK o zaistniałych uchybieniach.
Zgodnie z rozporządzeniem MRiF minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia
przyjmowane są w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy. Tylko dwóch
przewoźników ubezpieczonych na minimalną sumę gwarancyjną zawarło umowy
na okres przekraczający 12 miesięcy. Poza powyższymi przypadkami ustaloną
praktyką jest zawieranie umów ubezpieczenia na okres roku, niezależnie od wysokości
sumy gwarancyjnej.
Stwierdzenie niespełnienia wymagań dotyczących zabezpieczenia finansowego
odpowiedzialności cywilnej stanowi przesłankę do zawieszenia licencji przewoźnika
kolejowego przez Prezesa UTK.
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Podsumowanie
Podejmowane przez Prezesa UTK działania kontrolne (okresowe i doraźne) zwiększyły
formalną i prawną świadomość przewoźników kolejowych w obszarze wymagań
dotyczących licencjonowania, związanych z zabezpieczeniem finansowym
odpowiedzialności cywilnej działalności.
Suma gwarancyjna z rozporządzenia MRiF została ustanowiona jako optymalne
minimum niezbędne dla prowadzenia działalności przewozowej. Przedsiębiorcy
powinni dostosować jej wysokość indywidualnie, biorąc pod uwagę zakres i rodzaj
prowadzonej działalności.
Wszyscy badani przewoźnicy dostosowali się do wymogów w zakresie minimalnej sumy
gwarancyjnej ubezpieczenia wynikającej z przepisów rozporządzenia MRiF, co jest
niewątpliwie dobrą wiadomością i świadczy o odpowiedzialnym podejściu
przewoźników kolejowych do zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej
prowadzonych działalności.
W dalszym ciągu niezbędne jest przypominanie przewoźnikom kolejowym treści
§3 ust. 2 rozporządzenia MRiF (kwoty minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
określone w ust. 1 są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia
została zawarta).
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Wykaz aktów prawnych
Ustawa o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043,
z późn. zm.)

Rozporządzenie 2015/171

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE)
2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie
niektórych aspektów procedury wydawania
licencji
przedsiębiorstwom
kolejowym
(Dz. Urz. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3-10)

Rozporządzenie 1371/2007/UE

Rozporządzenie 1371/2007/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. dotyczącego praw i obowiązków
pasażerów
w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315
z 3 grudnia 2007 r., s. 14, z późn. zm.)

Dyrektywa 2012/34/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343
z 14 grudnia 2012 r., s. 32, z późn. zm.)

Rozporządzenie MRiF

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia
przewoźnika kolejowego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1033)
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