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✄--✄ 

 
 

 

D E C Y Z J A  
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 646 z późn.zm.), zwanej dalej „Prawem przedsiębiorców”, oraz art. 104 § 1 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej „k.p.a.”, w związku z art. 13a ust. 1 ustawy 
z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, w nawiązaniu do pisma spółki 
✄--✄, zwanej dalej „Wnioskodawcą lub „Stroną”, z 4 marca 2019 r. (data wpływu do Urzędu 
Transportu Kolejowego, zwanego dalej „UTK”: 7 marca 2019 r.), znak: ✄--✄, uzupełnionego 
pismem z 28 marca 2019 r. (data wpływu do UTK: 1 kwietnia 2019 r.), ✄--✄, o wydanie 
interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika 
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, zwanego dalej również 
„Wnioskiem”, 

I. uznaję za nieprawidłowe stanowisko zawarte we Wniosku w zakresie stwierdzenia, 
że po przekształceniu spółki jawnej Wnioskodawcy na spółkę z o.o., spółka po 
przekształceniu będzie mogła korzystać z certyfikatu bezpieczeństwa uzyskanego 
przez Wnioskodawcę działającego w formie sp. jawnej; 

II. uznaję za prawidłowe stanowisko zawarte we Wniosku w zakresie stwierdzenia, że 
po przekształceniu spółki jawnej Wnioskodawcy na spółkę z o.o., spółka po 
przekształceniu będzie mogła korzystać z licencji przewoźnika uzyskanego przez 
Wnioskodawcę działającego w formie sp. jawnej. 

 
UZASADNIENIE 

Stan faktyczny: 
W piśmie z 4 marca 2019 r. (data wpływu do UTK: 7 marca 2019 r.), znak: ✄--✄, Strona 
zwróciła się z prośbą „o interpretację dotyczącą certyfikatów oraz licencji wydanych przez 
Urząd Transportu Kolejowego”. Wnioskodawca w piśmie zażądał potwierdzenia, 
iż po przekształceniu spółka z o.o. nadal będzie mogła korzystać z certyfikatów i licencji 
uzyskanych przez sp. j. Jak wskazał Wnioskodawca „Przy przekształceniu, zmianie ulegnie 
osobowość prawna spółki, nazwa spółki, NIP, REGON oraz KRS.” Strona zwróciła się 
o informację dotyczące formy przeniesienia licencji i certyfikatów oraz kosztu tego 
przeniesienia. Wnioskodawca w piśmie wskazał, że w obecnej sytuacji proces uzyskania 
licencji po przekształceniu byłby długotrwały z uwagi na czas certyfikacji oraz że aktualnie 
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Strona ma podpisane umowy z kontrahentami, które nie dopuszczają przestoju w procesie 
przewozowym, a za niedotrzymanie terminów wskazanych w harmonogramach grożą Stronie 
kary umowne.  
Pismem 14 marca 2019 r. znak: DOP-WOPS.023.124.2019.2.JBJ, Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK”, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. w związku z art. 
13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym oraz art. 34 ust. 1, 3, 6 i 7 Prawa przedsiębiorców, 
wezwał Wnioskodawcę do sprecyzowania żądania pisma z 4 marca 2019 r., znak: ✄--✄, 
poprzez wskazanie, czy pismo stanowi wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu 
i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez 
przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna), 
w rozumieniu art. 34 ust. 1 Prawa przedsiębiorców; a w przypadku wskazania, że pismo 
z 4 marca 2019 r., znak: ✄ --✄  stanowi wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, 
zgodnie z pkt 1 wezwania, do: przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oraz uiszczenia 
opłaty w kwocie 40 zł na konto Urzędu Transportu Kolejowego NBP O/O Warszawa nr 
47 1010 1010 0055 0022 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wezwania pod rygorem pozostawienia pisma z 4 marca 2019 r. bez rozpoznania.  
Wezwanie zostało doręczone Stronie 21 marca 2019 r.  

Pismem z 28 marca 2019 r. (data wpływu do UTK: 1 kwietnia 2019 r.), ✄--✄, Wnioskodawca 
potwierdził, że pismo nr ✄--✄ z dnia 4 marca 2019 r. stanowi wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej. Ponadto Strona podniosła, że tak jak wskazane zostało w piśmie nr ✄--✄ z dnia 
4 marca 2019 r. Wnioskodawca prosi o „(…) potwierdzenie bądź zaprzeczenie, że po 
przekształceniu formy prawnej ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
nadal będziemy mogli prowadzić działalność przewozową na podstawie licencji i certyfikatów 
wydanych dla ✄--✄ (…)”. Prezes UTK uznał zatem, że Strona już w piśmie z 4 marca 2019 r. 
przedstawiła swoje stanowisko w sprawie. Ponadto, w załączeniu do pisma z 28 marca 2019 r. 
Strona załączyła potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 40 zł.  
Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK uznał, że braki formalne Wniosku zostały 
uzupełnione.  

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK stwierdził, co następuje. 
Zauważyć należy w pierwszej kolejności, że Wnioskodawca na wezwanie Prezesa UTK 
sprecyzował treść żądania zawartego w piśmie z 4 marca 2019 r. poprzez stwierdzenie, że 
wnosi o wydanie indywidulanej interpretacji, w rozumieniu art. 34 ust. 1 Prawa 
przedsiębiorców.  
Zgodnie z art. 34 ust. 1 Prawa przedsiębiorców: Przedsiębiorca może złożyć do właściwego 
organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co 
do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez 
przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). 
Mając na uwadze powyższy przepis stwierdzić należy, że wniosek o wydanie interpretacji 
indywidulanej składany jest do organu administracyjnego właściwego w sprawie przepisów, 
których wniosek dotyczy. Tymczasem Wniosek Spółki obejmuje zagadnienia związane 
z wydaniem certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przewoźnika kolejowego, co pozostaje 
w obszarze właściwości Prezesa UTK. Stosownie bowiem do art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy 
o transporcie kolejowym, do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, 
których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo 
eksploatacji kolei, należy wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie certyfikatów 
bezpieczeństwa. Ponadto zważyć należy na art. 43 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, 
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który stanowi, że: Licencja jest potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do wykonywania 
funkcji przewoźnika kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw, 
o których mowa w ust. 3. Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, Organem właściwym 
do udzielania, odmowy udzielania, zmiany, zawieszania lub cofnięcia licencji przedsiębiorcy 
posiadającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes UTK. Tym samym 
zauważyć należy, że Prezes UTK jest w tym przypadku organem właściwym do wydania 
interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy 
o transporcie kolejowym w odniesieniu do zagadnień poruszonych we Wniosku Strony.  
 

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym 
czynności wykonywane przez Prezesa UTK określone w art. 13 ust. 1a pkt 1-3, 5, a zatem 
wydawanie certyfikatów bezpieczeństw, są odpłatne. W myśl art. 50 ust. 1 ustawy 
o transporcie kolejowym, za udzielenie licencji i licencji tymczasowej pobiera się opłatę 
w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych 2000 euro, ustalonej przy zastosowaniu 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia 
licencji. Zgodnie z art. 16 ust. 3 oraz art. 50 ust. 3 ww. ustawy opłaty te stanowią dochód 
budżetu państwa, a więc należą do kategorii daniny publicznej, w myśl art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 z późn. zm.). Wobec powyższych przepisów stwierdzić należy, że Wniosek Strony 
o wydanie interpretacji dotyczący obowiązywania dotychczasowych licencji przewoźnika 
i certyfikatu bezpieczeństwa w przypadku przekształcenia spółki Wnioskodawcy, a co za tym 
idzie obowiązku uzyskiwania przez spółkę przekształconą nowego certyfikatu i licencji, 
za które to czynności pobierane są opłaty, jest wnioskiem co do zakresu i sposobu stosowania 
przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, 
o którym mowa w art. 34 ust. 1 Prawa przedsiębiorców.  
Stosownie zaś do art. 34 ust. 2 Prawa przedsiębiorców, Wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. 
Wymagania formalne wniosku wskazane zostały w art. 34 ust. 3 Prawa przedsiębiorców, 
w myśl którego: Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 
przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko 
w sprawie. 
Wskazać należy w tym miejscu, że pojęcie „własne stanowisko w sprawie” jest 
sformułowaniem nieprecyzyjnym, a w związku z tym może budzić wątpliwości czy 
za stanowisko w sprawie uznać można lakoniczne stwierdzenie bez uzasadnienia, czy też musi 
być to pogłębiony wywód. Jak wskazuje jednak A. Kaba: „Obowiązek przedstawienia 
stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 
przyszłego nie powinien być pojmowany zbyt rygorystycznie. Za wystarczające można by 
uznać, że będzie on spełniony, jeżeli zainteresowany w jasny sposób wskaże przedmiot swoich 
wątpliwości. Należy przyjąć, że nie chodzi tu o pełną ocenę prawną przedstawionego we 
wniosku zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, lecz o zrozumiałe 
przedstawienie zagadnienia, które w ocenie wnioskodawcy wymaga wyjaśnienia”. (Wiążące 
interpretacje przepisów prawa podatkowego – korzyści po zmianach?, „Prawo i Podatki” 
2007/2, poz. 3–8). Zastosowanie znajdzie tu zatem zasada przyjaznej interpretacji przepisów, 
a więc rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, wskazana w art. 11 Prawa 
przedsiębiorców.  
Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa przedsiębiorców, Wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej zawiera także: 
1) firmę przedsiębiorcy; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
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3) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres 
zamieszkania przedsiębiorcy. 
 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę 
wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 34 ust. 6 Prawa przedsiębiorców). 
 

W myśl art. 34 ust. 7 Prawa przedsiębiorców: Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, 3, 4 lub 6, wzywa się przedsiębiorcę 
do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, 
wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 
wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. 
 

Zauważyć należy, że Wnioskodawca od Wniosku nie uiścił należnej opłaty. Uczynił to jednak 
na wezwanie Prezesa UTK (doręczone Wnioskodawcy 21 marca 2019 r.), 22 marca 2019 r., 
czyli w terminie 7 dni wyznaczonym na uzupełnienie tego braku formalnego zgodnie z wyżej 
wskazanym przepisem.  
 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że wniosek złożony przez Spółkę spełnia wymogi 
formalne określone w przepisach ustawy, gdyż zawiera opis stanu faktycznego sprawy oraz 
dane pozwalające na zidentyfikowanie Spółki, a także został opłacony w należyty sposób 
w odpowiedniej wysokości. Ponadto stwierdzić należy, że Wniosek zawierał własne 
stanowisko Wnioskodawcy w sprawie, chociaż sformułowane w sposób bardzo lakoniczny. 
Zauważyć należy, że we wniosku Wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie, 
iż po przekształceniu spółka z o.o. nadal będzie mogła korzystać z certyfikatów i licencji 
uzyskanych przez sp. j. Kierując się treścią tego Wniosku, przyjąć należy, że stanowisko 
Wnioskodawcy jest następujące: po przekształceniu spółka z o.o. nadal będzie mogła 
korzystać z certyfikatów i licencji uzyskanych przez sp. j. Nie ulega również wątpliwości, 
że wniosek złożony został przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 Prawa 
przedsiębiorców.  
 

Tym samym wskazać należy, ze spełnione zostały wszystkie warunki formalne do wydania 
przez Prezesa UTK interpretacji indywidulanej w przedmiotowej sprawie.  
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Prawa przedsiębiorców: Udzielenie interpretacji indywidualnej 
następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie. Interpretacja indywidualna zawiera 
wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia 
przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz 
z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. 
Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego 
i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. (art. 34 ust. 12 ww. ustawy).  
W myśl art. 34 Do postępowań o wydanie interpretacji indywidualnej stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 
Zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez 
wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 
Natomiast art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym stanowi, że do postępowania przed 
Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.  
Przechodząc do meritum sprawy, a zatem interpretacji przepisów prawa, z których wynika 
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, stwierdzić należy, 
że Wnioskodawca po przekształceniu ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie będzie mógł nadal korzystać z dotychczas posiadanego certyfikatu 
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bezpieczeństwa, a zatem powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek złożenia wniosku 
o wydanie nowego aktu administracyjnych, z którym wiąże się powinność uiszczenia 
stosownej opłaty, z następujących względów. 
Należy wspomnieć, że w doktrynie postępowania administracyjnego oraz w orzecznictwie 
sądowym przyjęty został podział aktów administracyjnych na akty osobowe i rzeczowe. 
Administracyjny akt osobowy ma na celu ukształtowanie sytuacji prawnej określonej osoby w 
oderwaniu od elementów rzeczowych. Chodzi tutaj o ukształtowanie takim aktem uprawnień 
(obowiązków) o charakterze ściśle osobistym. Charakter osobisty mają te prawa lub obowiązki 
administracyjne, które są związane z posiadaniem przez podmiot cech szczególnych, w tym – 
szczególnych kwalifikacji lub umiejętności. Związane są one ściśle z bytem adresata aktu. 
Administracyjny akt rzeczowy jest skierowany zaś do rzeczy w tym znaczeniu, 
że przedmiotem regulacji aktu będzie status prawny rzeczy kształtowany w oderwaniu od 
statusu jej właściciela (posiadacza, dysponenta). Treścią aktu administracyjnego rzeczowego 
będą co do zasady określone zakazy lub nakazy (określony sposób postępowania z rzeczą). 
Ukształtowany aktem rzeczowym stosunek prawny nie wygasa z chwilą zakończenia istnienia 
podmiotu, ale przechodzi na każdoczesny podmiot władający rzeczą (J. Starościak, Prawne 
formy i metody…, s. 73). Przejście natomiast rzeczy w gestię innego podmiotu niż adresat 
aktu nie czyni bezprzedmiotowym samego aktu. Różnica między aktami osobowymi 
a rzeczowymi sprowadza się zatem do natury adresatów aktów administracyjnych. Osobowe 
akty administracyjne regulują bezpośrednio zachowanie lub pozycję prawną osoby. 
Akty administracyjne rzeczowe obejmują pojedyncze regulacje, które odnoszą się do 
publiczno-prawnej sytuacji przedmiotu (F.J. Peine, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
C. F. Müller, Heidelberg 2006, s. 110.). 
Zwrócić należy również uwagę na pogląd przedstawiony przez Naczelny Sąd Administracyjny 
(wyrok z 19 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 227/17) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie (wyroki z 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2728/15 oraz 
z 17 października 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 1248/18), że publiczne prawa i obowiązki 
ukształtowane w drodze aktu administracyjnego mają, co do zasady, charakter osobisty. 
Pozostają one trwale związane z tą osobą, dla której zostały ustanowione, są nieprzenoszalne 
i gasną wraz ze śmiercią ich adresata i nie ma co do nich następstwa prawnego. Z natury aktu 
administracyjnego, wspartego uregulowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego, 
takie przejście uprawnień jest niedopuszczalne, albowiem prawomocny akt administracyjny 
wiąże tak długo, jak długo któryś z elementów decydujących o identyczności 
konkretyzowanego aktem stosunku prawnego nie ulegnie modyfikacji. Istotą aktu 
administracyjnego jest bowiem jednostronne określenie przez kompetentny organ 
administracyjny praw i obowiązków zindywidualizowanego adresata w konkretnej sytuacji 
i na podstawie konkretnego stanu prawnego. Nie ulega wątpliwości, że dysponentem aktu 
administracyjnego jest tylko administracja. Nie można więc przenieść praw i obowiązków 
zawartych w aktach administracyjnych bez udziału organu, który akt wydał, albowiem 
w prawie administracyjnym nie obowiązuje zasada ogólnego następstwa prawnego. 
Podnieść należy, że w większości przypadków Prezes UTK, wydając na podstawie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy decyzję przyznającą 
uprawnienie, ocenia elementy organizacyjne przedsiębiorcy, przyjęte systemy zarządzania, 
kompetencje pracowników lub rozwiązania organizacyjne. Dopiero pozytywna ocena tych 
elementów skutkuje wydaniem decyzji przyznającej uprawnienie. Decyzje są wydawane 
każdorazowo na rzecz indywidualnie oznaczonego podmiotu i są ściśle związane z charakterem 
(strukturą, zasobami, kompetencjami personelu dokumentacją, strukturą podejmowania 
decyzji) przedsiębiorstwa. Uznajemy, że w takich przypadkach prawa z decyzji mają charakter 
osobisty lub osobisto-rzeczowy.  
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Ad. do pkt I sentencji decyzji.  
 
Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny przedmiotowej sprawy, w odniesieniu 
zawartego we wniosku twierdzenia Wnioskodawcy, zgodnie z którym po przekształceniu 
spółki jawnej Wnioskodawcy na spółkę z o.o. spółka po przekształceniu będzie mogła 
korzystać z licencji przewoźnika oraz z certyfikatu bezpieczeństwa uzyskanych przez 
Wnioskodawcę działającego w formie sp. jawnej, stwierdzić należy, że w odniesieniu 
do certyfikatu bezpieczeństwa, który posiada cechy aktu administracyjnego osobowego, 
nie zachodzi następstwo prawne. 
 
Certyfikat bezpieczeństwa, zgodnie z definicją unormowaną w art. 4 pkt 18a) ustawy 
o transporcie kolejowym, jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika 
kolejowego zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania 
przez niego wymagań bezpieczeństwa. Istotą certyfikatu bezpieczeństwa jest potwierdzenie 
przez organ administracji publicznej przyjęcia przez przewoźnika kolejowego podstawowych 
mechanizmów organizacyjnych mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Prezes UTK w każdym przypadku indywidualnie ocenia, 
czy doszło do spełnienia przez dany podmiot warunków niezbędnych do wydania certyfikatu 
bezpieczeństwa. W związku z powyższym w przypadku łączenia lub podziału spółek gdzie 
spółka przejmowana albo spółki łączące się lub spółka dzielona ulegają rozwiązaniu, 
a nowoutworzony podmiot nie zachowuje tożsamości podmiotowej spółki dzielonej, czy 
ulegającej połączeniu zmianie ulega stan faktyczny i prawny dotyczący wewnętrznych 
procedur odnoszących się do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Oznacza to, 
że uprawnienia tj. certyfikaty bezpieczeństwa nie przechodzą na nowo utworzony podmiot 
i jest on zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie nowego uprawnienia.  
 

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zmiany formy prawnej przedsiębiorcy, która 
następuje w drodze przekształcenia. Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 
Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), zwanej 
dalej „k.s.h.”: Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-
akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) 
może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Na podstawie art. 
553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki 
przekształcanej. Ponadto zauważyć należy, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem 
w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej 
przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi 
stanowi inaczej (art. 553 § 2 k.s.h.).  
 
Z kolei w myśl art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 986 z późn. zm.), jeżeli przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotu skutkującego jego 
likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, 
następuje z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału 
zawiadamia o tym sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, 
przesyłając odpisy odpowiednich postanowień o wpisie do Rejestru. Należy zatem wysnuć 
wniosek, że skoro przekształcenie spółki powoduje wykreślenie jej z Krajowego Rejestru 
Sądowego, czyli de facto wymusza dokonanie nowego wpisu podmiotu przekształconego, 
to oznacza to, że jest to nowy podmiot. 
 

Podnieść należy raz jeszcze, że wydanie certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza zdolność 
danego, konkretnego podmiotu do posiadania przez przewoźnika kolejowego 
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zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego 
wymagań bezpieczeństwa, a co za tym idzie jest aktem administracyjnym ściśle związanym 
z określonym podmiotem i następca prawny podmiotu, na rzecz którego została wydana 
decyzja o wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa nie może posługiwać się tą decyzją. Podmiot 
ten jest zatem zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na swoją rzecz, 
tak aby Prezes UTK miał możliwość weryfikacji procedur lub dokumentów funkcjonujących 
w przekształconej strukturze przedsiębiorstwa.  
W tym miejscu należy dodać, że na gruncie ustawy o transporcie kolejowym konstrukcja 
certyfikatu bezpieczeństwa jest podobna do konstrukcji świadectwa bezpieczeństwa, które jest 
wydawane podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa 
i autoryzacji bezpieczeństwa. W związku z czym można per analogiam w odniesieniu 
do certyfikatu bezpieczeństwa uznać za adekwatne stanowisko przedstawione w cytowanych 
powyżej wyrokach sądów administracyjnych, że świadectwo bezpieczeństwa stanowi 
przykład administracyjnego aktu osobowego mającego na celu ukształtowanie sytuacji 
prawnej określonej osoby w oderwaniu od elementów rzeczowych. Chodzi tutaj bowiem, 
o ukształtowanie takim aktem uprawnień (obowiązków) o charakterze ściśle osobistym, przy 
czym zauważyć należy, iż charakter osobisty mają te prawa lub obowiązki administracyjne, 
które są związane z posiadaniem przez podmiot cech szczególnych, w tym - szczególnych 
kwalifikacji lub umiejętności. Związane są one ściśle z bytem adresata aktu. W związku z tym 
w zasadzie nie zachodzi w przypadku takich aktów następstwo prawne.  
 

W świetle powyższych okoliczności faktycznych i prawnych, stwierdzić należy, 
że po przekształceniu spółki jawnej Wnioskodawcy na spółkę z o.o. spółka po przekształceniu 
nie będzie mogła korzystać z certyfikatu bezpieczeństwa uzyskanego przez Wnioskodawcę 
działającego w formie sp. jawnej, co oznacza, że Prezes UTK neguje stanowisko 
Wnioskodawcy zawarte we Wniosku.  
 

Jednocześnie wskazać należy, że konieczne jest wystąpienie przez Wnioskodawcę 
po przekształceniu o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa. Przy składaniu wniosku o wydanie 
certyfikatu w części A należy wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego opłatę 
w wysokości 7 000, 00 zł (słownie: siedem tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata 
podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o wydanie 
certyfikatu. Kwota całkowita za wydanie certyfikatu uzależniona będzie od czasu i nakładu 
pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie certyfikatu 
bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 
złotych) do równowartości w złotych 5 500,00 euro (słownie: do równowartości pięciu i pół 
tysiąca euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski, obowiązującego w dniu wydania dokumentu). Z kolei przy składaniu wniosku 
o wydanie certyfikatu w części B należy wnieść opłatę w wysokości 4 000, 00 zł (słownie: 
cztery tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana 
do tego by rozpocząć badanie wniosku o wydanie certyfikatu. Opłata całkowita za wydanie 
certyfikatu bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 4 000,00 zł (słownie: 
od czterech tysięcy złotych) do równowartości w złotych 5 500,00 euro (słownie: 
do równowartości pięciu i pół tysiąca euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania dokumentu). 
 

Ad. do pkt II sentencji decyzji. 

Przechodząc natomiast do kwestii związanych z zachowaniem uprawnień wynikających 
z udzielonej Wnioskodawcy licencji przewoźnika, przypomnieć należy, że zgodnie z art. 553 
§ 1 i 2 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki 
przekształcanej, oraz że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności 
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zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba 
że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Podkreślić 
należy fakt, że zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, licencja 
jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 
W rezultacie czego zastosowanie do licencji przewoźnika kolejowego znajdą powyższe 
przepisy k.s.h. Licencja udzielona spółce przekształcanej przejdzie zatem na spółkę 
przekształconą. Spółka przekształcona może w dalszym ciągu korzystać z licencji udzielonej 
spółce przekształcanej. 

Podnieść należy jednak, że zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, przewoźnik 
kolejowy, w przypadku zmiany mającej wpływ na jego sytuację prawną, w szczególności 
w przypadku połączenia lub przejęcia, informuje o tym Prezes UTK, który może podjąć decyzję 
o ponownym przedłożeniu licencji do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa 
związanego z prowadzoną działalnością. W ocenie Prezesa UTK do sytuacji mających wpływ 
na sytuację prawną przewoźnika kolejowego zalicza się także przekształcenie spółki jawnej 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewoźnik kolejowy ma 14 dni od dnia, w 
którym zmiany mające wpływ na jego sytuację prawną stały się skuteczne aby poinformować 
Prezesa UTK o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
(art. 48 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym). Prezes UTK po otrzymaniu informacji 
o przekształceniu się spółki, może podjąć decyzję, o wezwaniu do ponownego przedłożenia 
licencji do zatwierdzenia. Decyzję taką podjąć może wyłącznie w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia bezpieczeństwa związanego z prowadzoną działalnością.  

Jednocześnie podnieść należy, że Strona powinna wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem 
o zmianę danych w licencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 
(UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania 
licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3–10), zwanego 
dalej „rozporządzeniem”, każdorazowo, gdy licencja jest zmieniana w sposób istotny 
w odniesieniu do dokumentu licencyjnego, organ wydający licencje sporządza licencję 
w oparciu o format określony w załącznikach I i II do rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 3 
rozporządzenia informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego na pokrycie zobowiązań 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej zostaną zamieszczone w załączniku do dokumentu 
licencyjnego w standardowym formacie określonym w załączniku II do rozporządzenia. Mając 
na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie posiada licencji wydanej na podstawie wyżej 
wymienionego rozporządzenia, a jedynie na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
krajowych, spółka przekształcona we wniosku o zmianę danych obowiązana będzie zawrzeć 
aktualne informacje, które zostaną wpisane na nowym dokumencie licencyjnym, dotyczące 
nazwy przedsiębiorstwa kolejowego, numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu e-mail, 
numeru ewidencyjnego, a także numeru identyfikacyjnego VAT. Ponadto spółka 
przekształcona będzie zobowiązana przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymagania dotyczącego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, w celu 
uwzględnienia przez Prezesa UTK informacji dotyczących poziomu i zakresu ubezpieczenia 
w załączniku do dokumentu licencyjnego. Za zmianę danych w licencji nie pobierana jest przez 
Prezesa UTK żadna opłata, jednakże istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu 
dokonania czynności urzędowej, w wysokości 10 zł, zgodnie z ust. 53 części I załącznika 
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1044 z późn. zm.).  

Podsumowując, stwierdzić należy, że po przekształceniu spółki jawnej Wnioskodawcy 
na spółkę z o.o., spółka po przekształceniu będzie mogła korzystać z licencji przewoźnika 
uzyskanej przez Wnioskodawcę działającego w formie sp. jawnej. Tym samym stanowisko 
Wnioskodawcy przedstawione we Wniosku uznać należało za prawidłowe.  
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Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak na wstępie. 

 

POUCZENIE 
Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się 
do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę 
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.  
Wpis od skargi wynosi 200 zł (art. 15 w związku z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 k.p.a. 
w związku z art. 3 § 2 pkt 1 oraz art. 13 § 2, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: „p.p.s.a.”) w związku z § 2 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 
oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Stronie przysługuje możliwość ubiegania się 
o prawo pomocy, obejmujące zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne 
ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach określonych w art. 239–262 p.p.s.a. 
Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia 
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujące prawomocnością decyzji. 
Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia 
podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a. 
Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie 
może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, 
w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości 
wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualne (art. 35 ust. 1 Prawo 
przedsiębiorców).  
Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek 
organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze 
wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły 
nieodwracalne skutki prawne (art. 35 ust. 2 Prawo przedsiębiorców).  
Właściwy organ i właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ albo 
państwowej jednostki organizacyjnej, interpretacje indywidualne, po usunięciu danych 
identyfikujących przedsiębiorcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji 
indywidualne (art. 34 ust. 15 Prawa przedsiębiorców).  
 

Opłata 
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę 
wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 34 ust. 6 Prawo przedsiębiorców). 
Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi odpowiednio dochód budżetu 
państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego (art. 34 
ust. 9 Prawo przedsiębiorców). Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie 
spełnia wymogów określonych w ust. 1, 3, 4 lub 6, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia 
braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia (art. 34 ust. 7 Prawo przedsiębiorców).  

http://www.utk.gov.pl/
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Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  NIP: 526-26-95-081, 
REGON: 015481433 

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01 
www.utk.gov.pl 

 e-mail: utk@utk.gov.pl 
 

Wnioskodawca wniósł na rachunek bankowy UTK opłatę od wniosku w kwocie 40 zł. 
W związku z powyższym należy stwierdzić, że wymagana opłata uiszczona została w całości.  
 
 z up. Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego 
  

 
 

KAMIL WILDE 
WICEPREZES URZĘDU 

TRANSPORTU KOLEJOWEGO DS. 
BEZPIECZEŃSTWA 

/Dokument podpisano kwalifikowanym 
podpisem 

elektronicznym./ 
 
 
 

 

 
 

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 13 62 
Urząd Transportu Kolejowego – Departament Obsługi Prawnej 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo 
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