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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne

PATRYK PIĄTKOWSKI

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne

Artykuł porusza problematykę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego 
w Polsce. Autor dokonuje przeglądu aktów prawnych regulujących kwestie obowiązku ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejo-
wego, i podejmuje próbę ich oceny. W artykule ukazano również akty prawa europejskiego dotyczące 
zakresu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi przewo-
zowe w sektorze kolejowym. Ponadto autor poddaje analizie charakter prawny ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej przewoźnika kolejowego, zaliczając je do kategorii ubezpieczenia obowiązkowego 
wariantywnego.1
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Wprowadzenie

Przewoźnicy kolejowi jako podmioty sektora kolejowego odpowiadają za prawidłowe przemiesz-
czanie się osób i towarów. Wykonywana przez nich działalność przewozowa wiąże się z wysoką 
ekspozycją na ryzyko powstania lub spowodowania szkody. Celem niniejszego artykułu jest 
ukazanie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce oraz rozważenie statusu omawianego ubezpieczenia 
jako tzw. ubezpieczenia obowiązkowego wariantywnego, do którego będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych2.

1. Publikacja została przygotowana w ramach grantu nr 2788-P (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-

cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124, poz. 1152).
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Liability insurance of the railway carrier – critical remarks

The article discusses the issue of civil liability insurance of a railway in Poland. The author reviews leg-
islative acts regulating the liability of railway carriers for civil liability insurance, with particular refer-
ence to the Regulation of the Minister of Development and Finance of 25 May 2017 on the insurance 
of a railway undertaking, in an attempt to evaluate them. The article also presents European law acts 
concerning the scope of civil liability insurance of entities providing transport services in the railway 
sector. The author also analyzes the legal nature of the carrier’s liability insurance, treating them as 
different conceptual compulsory insurance.
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