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dopuszczenie do eksploatacji - dopuszczenie do eksploatacji - czynności faktyczne i 

prawne konieczne do przekazania podsystemu lub pojazdu kolejowego do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kończące się wydaniem zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji;  

dopuszczenie do eksploatacji typu - czynności faktyczne i prawne konieczne do 

dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu 

urządzenia do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji typu; 

deklaracja zgodności z typem - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego 

przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, 

inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy albo 

przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany 

pojazd kolejowy, urządzenie albo budowla są zgodne odpowiednio z typem pojazdu, 

urządzenia albo budowli, który już otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do 

eksploatacji albo świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu; 
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pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydany przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że podsystem w całości 

albo w części, na etapie projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei; 

pośrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu - oświadczenie 

producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu 

zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, 

zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że podsystem w całości albo w części, na 

etapie projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei; 
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świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu - dokument uprawniający 

do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu 

urządzenia; 

certyfikat zgodności typu - dokument wystawiony przez jednostkę 

organizacyjną uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych 

koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 

potwierdzający przeprowadzenie tych badań z wynikiem pozytywnym; 

certyfikat zgodności z typem - dokument wystawiony przez jednostkę 

organizacyjną uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych 

koniecznych do stwierdzania zgodności z typem, potwierdzający, że dane 

urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy są zgodne z typem, który 

uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu; 
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 Świadectwo dopuszczenia dla typów urządzeń i budowli wskazanych w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 22f ust. 14 pkt 2 TKU wydaje się 

dla pierwszego egzemplarza. A contrario – nie wydaje się dla 

kolejnych/innych egzemplarzy;  

 Jeżeli określony typ urządzenia lub budowli jest produkowany przez kilku 

producentów, wymagane jest uzyskanie świadectwa dla pierwszego 

egzemplarza każdego producenta; 

 Na czas określony tylko gdy nowy typ lub konieczność przeprowadzenia 

prób eksploatacyjnych. Gdy nie ma prób nie ma podstaw do wydania 

świadectwa terminowego; 

 Badania techniczne przed uzyskaniem świadectwa przeprowadzają 

jednostki, o których mowa w art. 22g TKU; 

 W przypadku pozytywnego wyniku badań technicznych pierwszego 

egzemplarza danego typu, jednostka wydaje certyfikat zgodności typu. 

Zgodnie z definicją certyfikat ten potwierdza przeprowadzenie badań z 

wynikiem pozytywnym.   
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 W przypadku kolejnych urządzeń albo budowli zgodnych z typem: 

a) Producent albo jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza procedurę 

oceny zgodności z typem, określoną w rozporządzeniu ws. świadectw  

a następnie wystawia deklarację zgodności z typem; 

 

b) Wykonawca, zarządca, użytkownik bocznicy, przewoźnik (i inne podmioty 

uprawnione) uzyskuje certyfikat zgodności z typem od jednostki, o której 

mowa w art. 22g TKU po czym wystawia deklarację zgodności z typem dla 

urządzeń lub budowli, które zamierza wprowadzić do eksploatacji; 

 

 Sposób wystawiania deklaracja zgodności z typem dla każdego 

egzemplarza jest dowolny. Istotne jest aby deklaracja obejmowała dany 

egzemplarz. Wydaje się, jednakże, iż optymalne jest wydawanie deklaracji 

dla każdego egzemplarza; 
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 Kluczowy w nowym art. 22f jest ust. 11 i ust. 12 

„11.W odniesieniu do sieci kolejowych warunki, o których mowa w ust. 1 i 8, 

dotyczą typów urządzeń i typów budowli przeznaczonych do eksploatacji w 

zakresie określonym w art. 25a ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art. 

25d ust. 1 pkt 2-4, a także w przypadku przyznania przez Prezesa UTK 

odstępstw, o których mowa w art. 25f ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 pkt 1.” 

 

 Świadectwo dla pierwszego egzemplarza oraz deklaracja zgodności  

z typem dla kolejnych egzemplarzy wymagane są w przypadku: 

 sieci wyodrębnionych funkcjonalnie z systemu kolei, infrastruktury 

wykorzystywanej wyłącznie na swój użytek, infrastruktury i pojazdów 

przeznaczonej do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego – 

infrastruktura nieinteroperacyjna; 

 sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI; 

 typów urządzeń i typów budowli nieujętych we właściwej TSI jako składniki 

interoperacyjności  

 odstępstw 
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 „12. Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nie jest 

wymagane dla typów urządzeń i typów budowli, o których mowa w ust. 1, 

ujętych w TSI jako składniki interoperacyjności i objętych deklaracją WE 

zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności.” 

 

 Składniki są wyrobami ustandaryzowanymi w ramach TSI na poziomie Unii 

Europejskiej 

 

 Składniki muszą spełniać wymogi określone w TSI aby mogły być 

określane mianem składnika interoperacyjności 

 

 Wymogi dla składnika wynikające z ustawy: 

- spełniają zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu 

kolei; 

- są użytkowane w przeznaczonym dla nich obszarze użytkowania 

- posiadają wystawioną deklaracje WE zgodności lub przydatności do 

stosowania zgodnie z TSI lub „Listą Prezesa UTK”. 



Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa 

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym wchodzi w życie z dniem 31 marca 

2014 r.   

Z tym samym dniem tracą moc:  

 
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r.  

w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r. poz. 919); 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r.  

w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia  

do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, 

świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego  

do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 918); 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r.  

w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, 

typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów 

pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia                       

do eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r. poz. 911); 
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 Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu, urządzenia, budowli wydane 

przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zachowują ważność i uprawniają do 

wykonywania przewozów kolejowych/prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie  

z warunkami określonymi w tych dokumentach. 

 

 Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas nieokreślony może zostać 

wydane na dotychczasowych zasadach na urządzenia przeznaczone do prowadzenia 

ruchu kolejowego, budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego oraz 

pojazdy kolejowe, na które Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 

typu na czas określony. 

 

 Do postępowań dotyczących świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, 

wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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 Rozporządzenie powinno wejść w życie 31 marca 2014 r. 

 

 Jedno rozporządzenie zamiast dotychczasowych trzech 

 

 Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności typu 

 

 Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności z typem i 

deklaracji zgodności z typem 

 

 Procedura oceny zgodności z typem 

 

 Załączniki do wniosku dołączane są na elektronicznym nośniku danych w 

postaci dokumentu elektronicznego  

 

 Brak obowiązku uzyskiwania świadectw na typu budowli i urządzeń, które 

są obecnie dodane w projekcie a nie były wskazane w dotychczasowym 

rozporządzeniu 
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