
Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. 

Poz. 1033 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego 

Na podstawie art. 46 ust. 12 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa termin powstania obowiązku ubezpieczenia przewoźnika kolejowego, zwanego dalej 

„ubezpieczeniem”, oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. 

§ 2. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania 

działalności objętej licencją. 

§ 3. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odnie-

sieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość 

w złotych: 

1) 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejo-

wych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych; 

2) 250 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kole-

jowej, której jest zarządcą; 

3) 2 500 000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników. 

2. Kwoty, o których mowa 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. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2017 r. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju  

i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138 oraz 

z 2017 r. poz. 60. 




