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Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Prezes UTK) 
jest właściwy w sprawach: 

− regulacji transportu kolejowego, 
− licencjonowania transportu kolejowego, 
− nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów 

kolejowych, 
− bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
− nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, 
− licencji i świadectw maszynistów. 

Lata 2011-2015 to okres wielu wyzwań dla regulatora rynku kolejowego w sferze bezpośrednio 
związanej z ustawową działalnością Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) jak i z koniecznością 
zapewnienia bezpiecznych oraz  konkurencyjnych warunków rozwoju kolei.  

UTK podjął działania usprawniające wykonywanie dotychczasowych oraz nowych zadań. Główny 
nacisk położono na podniesienie kwalifikacji pracowników, wyposażenie ich w niezbędne 
narzędzia i środki pozwalające na skuteczniejsze kontrolowanie i nadzorowanie rynku.  

Wdrożone rozwiązania przełożyły się m.in. na profesjonalną kontrolę systemów zarządzania 
bezpieczeństwem u podmiotów kolejowych, na skrócenie czasu oczekiwania na dopuszczenie 
do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych, wprowadzono na polski rynek 
nowoczesny, bezpieczny tabor oraz częściowo zmodernizowano infrastrukturę.  

Ustawowe działania UTK dają się sprowadzić do sześciu podstawowych zagadnień – obsługi 
przewoźnika, obsługi zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych, obsługi 
producenta wyrobu przeznaczonego do stosowania w kolejnictwie, ochrony praw pasażerów, 
nadzoru nad systemami bezpieczeństwa funkcjonującymi w ruchu kolejowym, oraz wsparcia 
administracyjnego w wyżej wymienionych obszarach działania.  

 

1. Proces obsługi przewoźnika kolejowego.  

 

Proces ten rozpoczyna się od uzyskania licencji na przewóz osób lub rzeczy. Obecnie przewozy 
pasażerskie realizuje 12 podmiotów, o dwa więcej niż w 2011 r. Liczba przewoźników towarowych 
wzrosła z 52 do 66.  

Działania UTK w tym obszarze obrazuje poniższa grafika: 

 

Licencjonowanie
Certyfikat 

Przewoźnika  
Cz. A/B
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zawieszono 16 oraz cofnięto 38 licencji  
przewoźników kolejowych  

wydano 57 licencji przewoźnika kolejowego, w  tym 1 licencję 
tymczasową oraz zmieniono dane w kilkuset licencjach  

LICENCJONOWANIE  

od 2011 r. załatwiono 
343 sprawy, w tym: 
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Kolejnym etapem tego procesu jest uzyskanie przez potencjalnego przewoźnika kolejowego 
certyfikatu bezpieczeństwa w części A (akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem) 
i w części B (tzw. części sieciowej). Etap ten jest realizowany od początku 2011 r., wówczas 
bowiem opublikowano dwa kluczowe rozporządzenia unijne, dotyczące certyfikacji bezpieczeństwa 
– rozporządzenie Komisji Europejskiej 1158/2010 (dotyczy certyfikatów bezpieczeństwa) 
i rozporządzenie Komisji Europejskiej 1169/2010 (dotyczy autoryzacji bezpieczeństwa).  

System Zarzadzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System) daje przewoźnikowi 
możliwość stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, 
w tym w ramach współpracy z innymi podmiotami i współpracy z podwykonawcami, a także 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem związanym z zagrożeniami. W 2015 r. kończy się ważność 
większości certyfikatów bezpieczeństwa, które zostały wydane przewoźnikom kolejowym 
przez UTK 5 lat wcześniej. W związku z tym, już w 2014 r. Urząd rozpoczął przygotowania 
do procesu recertyfikacji.  

Przewoźnik kolejowy eksploatujący wagony towarowe może uzyskać certyfikat dla podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych (ECM). Wdrożone i sprawnie 
funkcjonujące Systemy Zarządzania Utrzymaniem (MMS – Maintenance Management System) 
wagonów towarowych są kluczowym narzędziem zapewniającym, że poruszają się one po sieci 
kolejowej w bezpieczny sposób, a ryzyka związane z ich utrzymaniem są minimalizowane.  

 

Tabela nr 1: Certyfikaty bezpieczeństwa i certyfikaty ECM  

Certyfikaty bezpieczeństwa i certyfikaty ECM 

Lp.   2011 2012 2013 2014 2015 * Suma 

1 
Wydane certyfikaty bezpieczeństwa część 
A 

14 11 19 17 18 79 

2 
Wydane certyfikaty bezpieczeństwa część 
B 

23 7 25 19 12 86 

3 
Wydane certyfikaty podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów 
towarowych (ECM) 

- - 35 18 10 63 

* do 30 czerwca 2015 r. 

 

Zadanie to jest realizowane od 2013 r. i związane z przeprowadzaniem audytów w siedzibie 
każdego z wnioskodawców. Aby usprawnić ten proces, stworzono odpowiednią procedurę 
i przeszkolono ponad 100 pracowników Urzędu. Dzięki temu zdobyli oni niezbędne kwalifikacje 
audytorskie. W 2014 r. nastąpił spadek liczby wniosków o wydanie nowego certyfikatu ECM, 
z czego można wnioskować, że rynek podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie stopniowo 
ulega nasyceniu od strony podażowej.  

Przewoźnik kolejowy jest zobowiązany zatrudniać personel posiadający odpowiednie uprawnienia. 
(W UTK wydawane są tylko licencje dla maszynistów, niezbędne do wykonywania zawodu 
maszynisty).  

W 2012 r. rozpoczęto w UTK wydawanie licencji na zmienionych zasadach, zgodnych 
z wymaganiami prawa Unii Europejskiej. Wtedy też podjęto prace zmierzające do usprawnienia 
procesu rozpatrywania wniosków o wydanie licencji. W rezultacie, podczas gdy jeszcze w 2012 r. 
i w 2013 r. załatwiono nieco ponad 400 wniosków, to już w 2014 r. rozpatrzono ich ponad 1 tys.  
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Wykres nr 1: Licencje maszynistów wydane w latach 2011-2015  

 
* do 30 czerwca 2015 r. 

 

Do poprawy bezpieczeństwa sektora kolejowego przyczynia się też efektywna weryfikacja 
dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych. Utrzymywanie pojazdów kolejowych 
zgodnie z zatwierdzoną przez UTK dokumentacją, wpływa  na poprawę poziomu bezpieczeństwa 
eksploatacyjnego oraz eliminuje możliwość niedostrzeżenia ewentualnych usterek czy niezgodności 
w trakcie przeglądów oraz napraw. W okresie od 2011 r. do połowy 2015 r. liczba zrealizowanych 
wniosków o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdu kolejowego w stosunku do 
liczby wniosków złożonych systematycznie rosła – tendencję tę, z perspektywy dbałości 
o bezpieczeństwo –  należy uznać za pozytywną. 
 

 Wykres nr 2: Wnioski o zatwierdzenie Dokumentacji Systemu Utrzymania w latach 2011-2015* 

 
*do 30  czerwca 2015 r. 

 

Przewoźnik kolejowy jest zobowiązany uzyskać europejski numer pojazdu (EVN – European 
Vehicle Number) dla eksploatowanych przez siebie pojazdów. Po polskich torach porusza się 
aktualnie ponad 3,5 tysiąca pojazdów kolejowych mających mniej niż cztery lata, a w okresie 
od 2011 r. do 2015 r. do eksploatacji włączono również blisko 1300 pojazdów zmodernizowanych 
(statystyki dotyczą nadania numeru EVN dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy 
do eksploatacji na terytorium Polski oraz rejestracji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych 
(NVR – National Vehicle Register)).  
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Tabela nr 2: Nadanie numeru EVN dla pojazdów wprowadzanych do eksploatacji w latach 2011-2015  

Rodzaj postępowania 2011 2012 2013 2014 2015* Suma 

liczba pojazdów kolejowych 
wyprodukowanych w danym roku 
i wprowadzonych do eksploatacji  

1.715 507 358 694 295 3.569 

*do 30 czerwca 2015 r. 

 

Ostatnim elementem procesu dla przewoźnika kolejowego jest uzyskanie dostępu do infrastruktury 
kolejowej zarządcy infrastruktury. W październiku 2011 r. znowelizowano ustawę o transporcie 
kolejowym. Rozszerzono i wzmocniono kompetencje UTK przyznając mu np. uprawnienia 
do wydawania decyzji zastępujących umowy o dostęp do infrastruktury kolejowej.  

W ramach nowych kompetencji UTK określił zasady dostępu do infrastruktury kolejowej, 
jak również zasady korzystania z niej, w tym m.in:  

− przewoźnikom kolejowym i pasażerom korzystającym z usług transportu kolejowego 
zapewniono odpowiednie standardy utrzymania czystości na peronach i międzytorzach; 

− koszty uruchomienia komunikacji zastępczej, z przyczyn leżących po stronie zarządcy 
obciążają zarządcę, co przekłada się na niższe koszty dostępu do infrastruktury kolejowej; 

− przewoźnik, którego pociąg został skierowany na trasę okrężną według zastępczego 
rozkładu jazdy, nie jest obciążany dodatkowymi kosztami z tytułu dostępu 
do infrastruktury kolejowej; 

− interesy przewoźników zostały poddane dodatkowej ochronie poprzez uznanie 
„Regulaminu przydzielania tras pociągów …” za wzorzec umowny w rozumieniu 
art. 384 i 385 k.c.; 

− przewoźnicy otrzymują jeden prawidłowo przygotowany zastępczy rozkład jazdy 
dla każdego pociągu, uwzględniający wszystkie zamknięcia na przydzielonej trasie. 

 

2. Proces obsługi zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic 
kolejowych.  

 

Podstawowym dokumentem uprawniającym zarządcę infrastruktury (linii kolejowych) 
do prowadzenia działalności jest autoryzacja bezpieczeństwa. Autoryzacja bezpieczeństwa 
potwierdza zdolność zarządcy m.in. do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego czy 
modernizowania i budowy infrastruktury. Dokument ten jest wydawany na 5 lat, a jego ważność 
jest przedłużana na wniosek zarządcy. Wymóg posiadania autoryzacji bezpieczeństwa wynika  
z przepisów Unii Europejskiej, a dokładnie z przepisów dyrektywy 2004/49/WE o bezpieczeństwie 
kolei. Wzrost liczby zarządców infrastruktury w latach 2011-2015 został zobrazowany w poniższej 
tabeli.  

 

 

 

 

Autoryzacja/Świadectwo
Bezpieczeństwa

Zatwierdzanie stawek 
za dostęp do 
infrastruktury 

Nadzór nad równoprawnym 
dostępem przewoźników 
do infrastruktury 
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Wykres nr 3: Liczba zarządców infrastruktury w latach 2011-2015* 

 
*do 30 czerwca 2015 r. 

 

Podmiotami zobowiązanymi do uzyskania świadectw bezpieczeństwa są w przeważającej części 
użytkownicy bocznic kolejowych, którzy zarządzają infrastrukturą odgałęziającą się od  głównych 
linii kolejowych i wykorzystywaną np. do transportu towarów wytworzonych w zakładach 
przemysłowych. 
 

Tabela nr 3: Liczba wydanych świadectw bezpieczeństwa w latach 2011-2015 

Rodzaj dokumentu 2011 2012 2013 2014 2015* Suma 

Świadectwo bezpieczeństwa 196 234 183 228 83 924 
*do 30 czerwca 2015 r. 

 

Po uzyskaniu dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, uprawniających do prowadzenia działalności, 
zarządca infrastruktury (nie dotyczy to użytkowników bocznic kolejowych) zobowiązany jest 
uzyskać od UTK zatwierdzenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.  

W latach 2011-2015 UTK podjął działania zmierzające do zapewnienia ciągłości i stabilności 
bezpiecznych przewozów kolejowych w warunkach swobodnej konkurencji. W wyniku tych 
działań organizacje społeczne i inni odbiorcy usług mieli możliwość poszerzenia wiedzy 
o bezpieczeństwie i licznie uczestniczyli w postępowaniach o zatwierdzenie stawek dostępu do 
infrastruktury kolejowej (w ostatnich latach również w charakterze stron postępowania). 

Od 2011 r. wzrastała również liczba wydawanych decyzji w zakresie nadzoru nad ustalaniem opłat 
za dostęp przewoźników do infrastruktury kolejowej. Prezes UTK nakazał wdrożenie licznych 
zmian w podejściu do udostępniania infrastruktury. Dzięki tym regulacjom:  

− zarządca został zobowiązany do zamieszczenia w regulaminie informacji dotyczących 
metodologii ustalania opłat za dostęp do infrastruktury; 

− zarządca wielokrotnie obniżył kategorię cennikową poszczególnych linii kolejowych – 
za dostęp do infrastruktury przewoźnik płaci według stawek uwzględniających aktualne 
parametry odcinków linii kolejowych, co ma szczególne znaczenie w związku 
z utrudnieniami, spowodowanymi remontami linii kolejowych;  

− zarządca uwzględnia wnioski przewoźników kolejowych, dotyczące zmiany pierwotnie 
ustalonych przydziałów  tras pociągów, np. pozwala na zmianę masy brutto pociągu; 

− w wyniku przekształceń działają nowi zarządcy, którzy udostępniają infrastrukturę (w tym 
punkty ładunkowe) przewoźnikom na niedyskryminacyjnych zasadach.  

10 10 10
11

14

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015

Liczba zarządców infrastruktury



7  

3. Proces obsługi producenta wyrobu do stosowania w kolejnictwie 

(np. producenta taboru).  

 

 

 

W latach 2011-2015 w UTK wydano ponad 2,1 tys. świadectw dopuszczenia do eksploatacji 
urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. W 2014 r. udało się zlikwidować wieloletnie zaległości 
w tej dziedzinie. Obecnie świadectwa dopuszczające są wydawane zgodnie z kodeksem 
postepowania administracyjnego (KPA) i na bieżąco. Krótki czas postępowania jest kluczowy, 
ponieważ umożliwia szybkie wdrażanie na polskiej kolei nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań. Ma to duże znaczenie w kontekście poważnych inwestycji infrastrukturalnych 
(modernizacji sieci kolejowej, zorientowanej na zwiększenie dopuszczalnej prędkości), jak 
i w dopuszczaniu do eksploatacji nowego taboru kolejowego.  

 

Tabela nr 4: Obsługa producenta w latach 2011-2015* 

Obsługa producenta w latach 2011-2015 

 Rodzaj postępowania 2011 2012 2013 2014 2015 Suma 

1 
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 

budowli i urządzeń przeznaczonych do 
prowadzenia ruchu kolejowego 

772 699 414 227 27 2139 

2 
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 
pojazdu kolejowego oraz typowego elementu 

pojazdu kolejowego 
269 215 76 86 11 657 

3 
Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemu strukturalnego lub pojazdu 
kolejowego 

0 155 306 623 73 1157 

*do 30 czerwca 2015 r.  

 

4. Ochrona praw pasażerów. 
W IV kwartale 2011 r. utworzono departament zajmujący się ochroną praw pasażerów. Pozwoliło 
to podjąć bardzo szeroką akcję informacyjną. Objęła ona i pasażerów, i potencjalnych klientów 
kolei oraz – co okazało się niezbędne – podmioty kolejowe. Utworzono specjalną stronę 
internetową www.pasazer.info.pl, która, stale aktualizowana, zawiera kompendium wiedzy 
o prawach przysługujących pasażerom oraz o nowych inicjatywach. Podjęto współpracę z mediami 
dla popularyzacji zagadnień obsługi na dworcach kolejowych, w pociągach, informacji 
o opóźnieniach, warunkach podróży z małym dzieckiem, pomocy niepełnosprawnym itd. Od 2012 
r. wydaje się drukiem specjalne opracowania, plakaty, a nawet rozdaje na dworcach i przejazdach 
kolejowych odpowiednie ulotki. 
Od 2011 r. Urząd przeprowadza wiele akcji edukacyjnych dla zwiększenia wiedzy podróżujących 
koleją o zagrożeniach i przysługujących prawach – „Dzień Pasażera”, „Twoje prawa w zasięgu 
ręki”, „Przed wakacjami – co warto wiedzieć”, „Dzień Podróżującego Konsumenta”, „Bezpieczny 
przejazd – zatrzymaj się i żyj”. W prowadzonej od 2013 r. szkolnej kampanii "Kolejowe ABC" do 
połowy 2015 r. przeszkolono ponad 2,5 tys. dzieci, rozdając ponad 300 kamizelek odblaskowych  

Świadectwo dopuszczenia                 
do eksploatacji

lub zezwolenie na dopuszczenie        
do eksploatacji 
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i ponad 1 200 kolorowanek. Uruchomiono także infolinię oraz skrzynkę mailową 
pasazer@utk.gov.pl, która przyspiesza rozpatrywanie skarg i jest inspiracją do kontroli. 
Równolegle dynamicznie wzrosła liczba podejmowanych działań kontrolnych i nadzorczych wobec 
podmiotów rynku kolejowego, dotyczących ochrony praw pasażerów. W 2014 r. liczba kontroli 
przekroczyła 150. W toku kontroli i podczas badań zasadności skarg rozszerzano wiedzę 
podmiotów kolejowych o obowiązujących prawach pasażera. Niekiedy działania nadzorcze kończą 
się decyzjami administracyjnymi i karami pieniężnymi dla podmiotu kontrolowanego. 

 

Wykres nr 4: Skargi pasażerów skierowane do UTK w latach 2011-2015* 

*do 30 czerwca 2015 r. 

 

Pracownicy departamentu w razie potrzeby uczestniczą także w planowanych, rutynowych 
kontrolach i audytach systemów bezpieczeństwa prowadzonych przez oddziały terenowe.  

 

5. Nadzór nad systemami bezpieczeństwa.  
Bezwzględnym priorytetem pracy Urzędu w omawianym okresie jest radykalne usprawnienie 
nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Kluczowe było tu jasne określenie dróg naprawy:  
 

− powołanie Departamentu Nadzoru odpowiedzialnego za  koordynację wszystkich kontroli; 
− zasadnicze podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się kontrolą; 
− precyzyjne ustalenie procedur i obligatoryjne przestrzeganie prawa; 
− wyposażenie ekip kontrolujących w narzędzia pracy; 
− ustalenie zakresu odpowiedzialności służbowej; 
− wsparcie informatyczne, w tym bazami danych; 
− bezpośredni nadzór Prezesa UTK nad pracą departamentu i oddziałów terenowych; 
− wykorzystanie Internetu do składania zgłoszeń o zagrożeniach bezpieczeństwa poprzez 

infolinię oraz mail bezpieczenstwo@utk.gov.pl; 
− wzmocnienie oddziałów ekonomistami i prawnikami, których obowiązkiem jest uzyskanie 

podstawowej wiedzy technicznej z zakresu kolejnictwa; 
− racjonalizacja planowania i współdziałania z departamentami; 
− racjonalizacja relacji z podmiotami kolejowymi.  

Zmiany, jakie zaszły w latach 2011-2015 w obszarze praktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego obrazują poniższe wartości liczbowe:  
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Tabela nr 5: Zmiany w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego w latach 2011 - 2015 

 Dane 2011 2012 2013 2014 2015* Suma 

1 liczba działań nadzorczych 1108 1210 1339 2884 1484 8025 

1a 
liczba kompleksowych kontroli w zakresie 

wdrożenia i stosowania Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem 

8 6 33 75 52 174 

1b 
liczba działań nadzorczych w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych 

81 149 103 112 68 513 

1c 
liczba działań nadzorczych w zakresie 
weryfikacji czasu pracy maszynisty 

i składania lub przekazywania oświadczeń 
0 0 0 128 173 301 

1d 
liczba działań nadzorczych 

przeprowadzonych na przejazdach 
kolejowych 

130 73 195 235 227 860 

2 
liczba wydanych zaleceń pokontrolnych 

w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego 

1638 1416 1614 3906 2657 11231 

3 
liczba wydanych decyzji 

administracyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

7 27 304 844 517 1699 

4 
liczba zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego 
1 14 126 327 255 723 

*do 30 czerwca 2015 r. 

 

W latach 2011-2015 UTK wydał łącznie ponad 11 tys. zaleceń pokontrolnych oraz 1 699 decyzji 
administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Realizacja wydanych zaleceń 
oraz postanowień i decyzji administracyjnych przez podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym 
ma, obok implementacji unijnego prawa i inwestycji modernizacyjnych, zasadniczy wpływ 
na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

 

6. Wsparcie administracyjne.  
Współpraca międzynarodowa wywiera wpływ na wszystkie obszary działalności UTK. Urząd 
ma lepszą pozycję podczas negocjacji np. z podmiotami, które zajmują się projektowaniem szlaków 
tranzytowych. Do wspólnych tematów pracy na forum międzynarodowym należą m.in. korytarze 
transportowe, kabotaż, umowy międzynarodowe, otwarty dostęp, IV pakiet kolejowy. Łączenie 
krajowych obowiązków pracowniczych z reprezentacją w organizacjach międzynarodowych 
oraz pracą w grupach roboczych dynamizuje wykonywanie całego zakresu obowiązków. Pozwala 
także lepiej wykorzystać doświadczenia płynące z implementacji unijnych przepisów.  

Poprzez udział w licznych spotkaniach tematycznych i w opiniowaniu dokumentów, Urząd 
współtworzy akty prawne na poziomie Komisji Europejskiej.  

Przedstawiciele Urzędu uczestniczą w pracach 3 grup roboczych Dyrekcji Generalnej Komisji 
Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) – ds. organów regulacyjnych, 
ds. monitoringu rynku transportu kolejowego i ds. nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów. 
Uczestniczymy także w obligatoryjnych 3 posiedzeniach w ciągu roku ENRRB (European Network 
of Rail Regulatory Bodies).  

UTK ściśle współpracuje z  Europejską Agencją Kolejową (ERA - European Rail Agency), która 
pełni rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa 
i interoperacyjności systemu kolei w Unii. Przedstawiciele UTK biorą udział w posiedzeniach 
17 grup roboczych ukierunkowanych na opracowanie nowych bądź uszczegółowienie stosowanych 
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rozwiązań prawnych. Pracownicy ponadto biorą udział w posiedzeniach Rady Administracyjnej 
ERA oraz uczestniczą w praktycznych warsztatach, związanych z certyfikacją bezpieczeństwa oraz 
interoperacyjnością. 

Pracownicy poszerzają swoją znajomość prawa także podczas organizowanych od 2012 r. 
cyklicznych szkoleń z KPA, dodatkowo wzmocnionych wewnętrznymi warsztatami praktycznymi, 
poruszającymi najbardziej znaczące problemy, z jakimi w toku postępowania administracyjnego 
spotykają się pracownicy UTK.  

Dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących rozstrzygnięć wydawanych przez 
UTK dobrze wpłynął na sposób procedowania, w szczególności poprzez określenie wytycznych 
interpretacyjnych dla organu przy załatwianiu różnego rodzaju spraw.  

Wzrost aktywności UTK w procesach opisanych powyżej przełożył się na liczbę spraw sądowych 
z udziałem UTK, co obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela nr 6: Liczba spraw sądowych z udziałem UTK w latach 2011 - 2015* 

Liczba spraw sądowych z udziałem UTK w latach 2011 - 2015 

 Rodzaj postępowania 2011 2012 2013 2014 2015* Suma 

1 Sprawy sądowe z udziałem UTK 12 33 69 142 57 313 

2 
Wyroki sądów wydane w sprawach z udziałem 
UTK 

6 13 21 55 64 159 

3 
Wyroki sądów wydane w sprawach 
o wykroczenia wszczętych z wniosków UTK 

0 0 0 9 78 87 

*do 30 czerwca 2015 r. 

 

Złożonym zagadnieniem jest praca nad implementacją prawa unijnego w transporcie kolejowym 
oraz nową ustawą o transporcie kolejowym w Polsce. Zbudowany w Urzędzie zespół prawny jest 
gotów jeszcze bardziej aktywnie w tych działaniach uczestniczyć, posiada już bowiem 
wystarczające doświadczenie i kompetencje zawodowe.  

W omawianym okresie zmieniała się struktura zatrudnienia  w UTK. Poniższe tabele prezentują 
dane dotyczące pracowników w latach 2011-2015 i ich szkoleń.  

 

Wykres nr 5: Zatrudnienie w UTK w latach 2011-2015 – źródło : sprawozdania RB-70 

 
 

W latach 2011-2014 znacznie wzrosły wydatki na szkolenia. 
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Tabela nr 7: Rodzaje szkoleń 

  
szkolenia 

specjalistyczne  
(w tym audytorzy**) 

szkolenia  
urzędnicze 

szkolenia  
ogólne ** 

język  
angielski 

rok liczba osób/godzin liczba osób/godzin liczba osób/godzin liczba osób/godzin 

2011 2 / 24 23 / 552 62 / 1464 18 / 426  

2012 337 / 5796 43 / 622 108 / 568 18 / 1149 

2013 334 / 5596 243 / 3912 107 / 1347 59 / 582 

2014 371 / 5274 337 / 4030 263 / 2632 44 / 800 

* uwzględniono szkolenia na audytorów oraz ich warsztaty, a także zajęcia w Instytucie Kolejnictwa w zakresie 
techniki, budowy, żywotności wyrobów interoperacyjności itp., w transporcie kolejowym.  

** bez obligatoryjnych i powtarzalnych szkoleń BHP.  

 

Poniższa tabela przedstawia skalę szkoleń dla uzyskania uprawnień audytorów SMS, MMS i ISO 
oraz doskonalenia nowo nabytych kwalifikacji i kompetencji audytora:  

 

Tabela nr 8: Szkolenia ogółem i audytorskie 

Szkolenia audytorów 

 
Wszystkie szkolenia  
(liczba osoboszkoleń) 

Szkolenia i warsztaty  
dla audytorów  

(liczba osoboszkoleń) 

Wydatki ogółem  
w zł 

2011 105 0 47.800,00 

2012 448 58 300.179,70 

2013 539 130 557.730,31 

2014 854 140 544.057,71* 

2015** 404 1 184.049,95 

Razem 2.350 329 1.633.817,67 

* w tym 116.044,21 środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

**do 30 czerwca 2015 r. 

 

Ogromnym wsparciem w usprawnianiu ustawowej działalności Urzędu było uzyskanie środków 
budżetowych na zaplecze informatyczne. Umożliwiło to sukcesywną wymianę wyposażenia 
pracowników we współczesny sprzęt komputerowy, wymianę serwerów itp. Wdrożono system 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w centrali i  oddziałach terenowych (Urząd 
otrzymywał rocznie ponad 40.000 pism). Systematycznie zwiększa się zakres składania 
elektronicznych wniosków przez podmioty kolejowe i ich obsługa. System wirtualizacji serwerów 
zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej i likwiduje, bądź 
maksymalnie ogranicza skutki awarii. Budowa baz danych umożliwia bardziej efektywną pracę 
wszystkim pracownikom oraz znacznie przyspiesza prace kontrolerów w terenie. Rozwój 
i modernizacja zaplecza informatycznego wzmacnia także realne sprawowanie kontroli zarządczej.  
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Tabela nr 9: Wydatki majątkowe w latach 2011–2015 

Wydatki maj ątkowe w latach 2011 - 2015 (w tys. zł) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 (wg planu) 

Wydatki maj ątkowe 442 734 1 947 1 556 1 923 

w tym: 
     

sprzęt informatyczny 148 216 547 858 518 

oprogramowanie 114 93 303 207 1064 

środki transportu 106 0 1 018 491 195 

pozostałe 74 425 79 0 146 

 

W omawianych latach następował systematyczny wzrost środków budżetowych przeznaczonych 
na bieżące i majątkowe wydatki Urzędu. 

Tabela nr 10: Wykonanie i zmiany wielkości budżetu UTK w latach 2011-2015 

Wykonanie i zmiany wielkości budżetu UTK w latach 2011 -  2015 (w tys. zł) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ustawa budżetowa 18 008,0 18 977,0 26 510,0 26 869,0 30 009,0 

budżet po zmianach 18 637,2 19 797,9 26 522,7 26 992,2 30 009,0 

zmiana wielkości budżetu w stosunku do 
roku poprzedniego (%) 

121,1 106,2 134 101,8 113,1 

wykonanie budżetu (%) 99,5 99,5 99,9 99,9 
 

 

W 2013 r. Urząd Transportu Kolejowego dostał wyróżnienie w VI edycji konkursu „Strona 
Internetowa bez Barier”, w 2014 r. uzyskał wyróżnienie w konkursie „Lodołamacze 2014”, a w 
roku 2015 znak „Przyjazny Urząd”. Dziennik Rzeczpospolita wskazuje UTK jako jedyny Urząd 
centralny, który zatrudnia znaczną liczbę osób niepełnosprawnych, przekraczając zdecydowanie 
wymagany prawem wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

 


