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 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwana dalej „k.p.a.”. 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o transporcie kolejowym”. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 
1771, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”: 
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wniosek o zatwierdzenie 
dokumentacji systemu utrzymania 
dostępny jest na stronie 
internetowej www.utk.gov.pl 
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 We wniosku należy prawidłowo określid stronę postępowania. 

 Stronami postępowania o zatwierdzenie DSU mogą byd osoby fizyczne i osoby 
prawne, a gdy chodzi o paostwowe i samorządowe jednostki organizacyjne  
i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. 

 Oddział nie może byd podmiotem decyzji administracyjnej dot. DSU. Oddział jest 
elementem struktury organizacyjnej przedsiębiorcy niestanowiącym odrębnego od 
tego przedsiębiorcy podmiotu praw i obowiązków. Oddział przedsiębiorcy nie jest 
wyposażony przez żaden przepis prawa w przymiot osobowości prawnej, ani żaden 
przepis nie przyznaje mu zdolności prawnej.  

 Najczęściej występujące błędy: wniosek o zatwierdzenie DSU dla oddziału spółki 
kapitałowej. 
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 We wniosku należy prawidłowo określid przedmiot postępowania – 
zatwierdzenie/zmiana/wygaszenie. 

 Prezes UTK zatwierdza DSU dla konkretnego podmiotu na dany typ pojazdu 
kolejowego.  

 W przypadku wnioskowania o zatwierdzenie nowego wydania DSU, należy 
przedstawid wykaz wprowadzanych zmian wraz z uzasadnieniem. 

Najczęściej występujące błędy:  

 ponowne wnioskowanie o zatwierdzenie DSU, bez wniosku  
o wygaszenie poprzedniej decyzji zatwierdzającej DSU. 
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 We wniosku należy prawidłowo określid podmiot uprawniony do złożenia wniosku –  
wg „rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej”. 

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, 
dysponenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy  
w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych i przedsiębiorcy wykonujący przewozy  
w obrębie bocznicy kolejowej (§ 17 ust. 2 rozporządzenia) 

Najczęściej występujące błędy:  

 brak określenia rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej 

 błędne określenie np. podmiot określa się we wniosku jako użytkownik bocznicy 
kolejowej, przy czym nie posiada świadectwa bezpieczeostwa 
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 We wniosku należy prawidłowo wskazad typ pojazdu kolejowego, którego 
dotyczy DSU. 

 Typ pojazdu kolejowego wskazany we wniosku oraz w DSU musi byd zgodny  
z typem pojazdu w przywołanym świadectwie dopuszczenia typu do 
eksploatacji/zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji. 

 

Najczęściej występujące błędy:  

 Typ pojazdu kolejowego określony  
we wniosku/DSU jest niezgodny  
z typem ze świadectwa/zezwolenia 
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 Zawarte we wniosku oświadczenie o zgodności dokumentacji  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdów 
kolejowych oraz w przepisach, o których mowa w § 3 pkt 2, § 5 oraz § 6, 
powinno byd każdorazowo aktualizowane w przypadku korekty typu 
pojazdu kolejowego. 

 
Najczęściej występujące błędy:  

 Przedkładanie nieaktualnego wniosku wraz z nieobowiązującym oświadczeniem 

 Składanie odrębnego oświadczenia bez przywołania nazwy dokumentacji oraz typu 
pojazdu kolejowego 
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W przypadku ustanowienia pełnomocnika 
 

 do wniosku należy dołączyd pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie 
pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym 
lub doradcą podatkowym 

 pełnomocnictwo powinno byd podpisane przez osoby uprawione zgodnie  
z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 

 dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na konto Dzielnicy Ochota m. st. 
Warszawy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 

 w pełnomocnictwie powinien byd wskazany adres pełnomocnika. 
 w przypadku wystąpienia ciągu pełnomocnictw, opłacie skarbowej podlega jedynie 

złożenie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na 
podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności 
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Najczęściej występujące błędy:  

 np. złożenie kolorowej kopii lub skanu pełnomocnictwa  

 brak określenia zakresu załączanych pełnomocnictw  

 brak opłaty skarbowej od pełnomocnictwa/prokury  

 brak adresu pełnomocnika 

 pełnomocnictwo udzielone osobie prawnej 

 wpłacenie opłaty skarbowej na konto UTK 

 wpłacenie opłaty skarbowej na konto Dzielnicy Śródmieście m. st. 
Warszawy 
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 Wniosek powinien byd prawidłowo podpisany – zgodnie z reprezentacją 
wynikająca z KRS, wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub 
posiadanym pełnomocnictwem. 

 

 Najczęściej występujące błędy: podpisywanie wniosku przez dyrektora 
oddziału/wydziału, bądź pracowników którzy nie posiadają 
pełnomocnictwa do reprezentowania spółki 
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 Odpłata skarbowa za wydanie decyzji: w przypadku złożenia wniosku  
o zatwierdzenie nowej dokumentacji systemu utrzymania i jednocześnie 
stwierdzenie wygaśnięcia obowiązującej decyzji opłatę skarbową  
w wysokości po 10 zł należy wnieśd za każdą decyzję zatwierdzającą i każdą 
decyzję wygaszającą. 

 potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji 
administracyjnej w wysokości 10 zł, na konto Dzielnicy Ochota m. st. 
Warszawy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 . 

 dokument potwierdzający opłatę powinien zawierad dopisek: opłata 
skarbowa za wydanie decyzji …............................. (podad typ decyzji: 
zatwierdzająca, zmieniająca, wygaszająca) DSU ............................................ 
(podad typ pojazdu kolejowego).  
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Najczęściej występujące błędy:  

 brak opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej 

 wpłacenie opłaty skarbowej na konto UTK 

 wpłacenie opłaty skarbowej na konto Dzielnicy Śródmieście m.st. 

Warszawy 
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 2 egzemplarze dokumentacji opracowane dla danego typu pojazdu 
kolejowego (lub typów pojazdów o podobnej budowie i przeznaczeniu). 

 

Najczęściej występujące błędy:  

 przesyłanie poprawionej dokumentacji w jednym egzemplarzu 
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Wymagania dla DSU zgodnie z § 13 ust.1 rozporządzenia 

 

 Opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe  
w procesie utrzymania 

• powinien dotyczyd i uwzględniad wszystkie typy pojazdów kolejowych objęte DSU. 

 

 Najczęściej występujące błędy: brak podziału na elementy składowe 
pojazdu 
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 Opisy czynności przeglądowych i naprawczych  
• powinien zawierad arkusze czynności dla wszystkich elementów składowych  w procesie 

utrzymania. 

• powinien określad w arkuszach czynności wymagania jakie muszą byd spełnione. 

• należy przyporządkowad poszczególne czynności do  poszczególnych poziomów utrzymania. 

• należy prawidłowo przyporządkowad karty pomiarowe i protokoły. 

• powinien zawierad badania defektoskopowe osi zestawów kołowych na poziomie P4 i P5  
z uszczegółowieniem na badania ultradźwiękowe albo radiograficzne. 

 
Najczęściej występujące błędy:  
 arkusze czynności nie określają wymagao, jakie powinny byd spełnione przy wykonywaniu 

danej czynności 
 brak przyporządkowania poszczególnych czynności utrzymaniowych do poziomów utrzymania 
 nieuwzględnienie wykonywania badao defektoskopowych metodą objętościową osi zestawów 

kołowych na poziomach utrzymania P4 i P5 
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 Struktura cyklu przeglądowo-naprawczego 

• dla poziomów P1 i P2 parametry cyklu można wyrazid w kilometrach  
albo jednostkach czasu. 

• dla poziomów P3, P4 i P5 parametry cyklu wyraża się w kilometrach  
i jednostkach czasu. 

• dla poziomów P4 i P5 należy wskazad wartości maksymalne. 

 

 Charakterystyka poziomów utrzymania opisana jest szczegółowo w załączniku  
nr 3 do rozporządzenia. 
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Najczęściej występujące błędy:  

 

 20 lat ± 5 lat na poziomie P5  

 niespójne wartości parametrów cyklu przeglądowo-naprawczego 
(tabele/opisy/schematy) 

 brak uzasadnienia z punktu widzenia bezpieczeostwa zawyżania 
parametrów cyklu przeglądowo-naprawczego w stosunku do założonych  
w DTR pojazdu 

19 



0 

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl 
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 Zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy  
i opisy metod pomiarowych 

• zestawienie parametrów mierzonych powinno byd zgodne z czynnościami 
określonymi w arkuszach czynności.   

 

Najczęściej występujące błędy:  

 niespójnośd między zestawieniem parametrów mierzonych w procesie 
przeglądu i naprawy, a czynnościami określonymi w arkuszu czynności 

 brak opisu metod pomiarowych 
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 Wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, 
ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów  
i elementów pojazdu 

• prawidłowo określona wartośd kresowa qr  (≥ 6,5 mm) przy wartościach kresowych. 

 

Najczęściej występujące błędy: 

 nazewnictwo niezgodne z rozporządzeniem i ustawą o transporcie 
kolejowym 

  brak określenia prawidłowej wartości kresowych stromości obrzeża qr 
zgodnie z normą PN-EN 13715+A1:2011 (tj. ≥6,5 mm) 
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 Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania 
szczególne w zakresie czynności spawania i badao nieniszczących. 

 
• norma PN-EN ISO 9606-1:2014-02 w zakresie wykonywania czynności spawania. 

• norma PN-EN ISO 9712:2012 w zakresie wykonywania badao nieniszczących. 

 

Najczęściej występujące błędy:  

 brak ww. norm  

 przywołanie nieaktualnych norm 
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 Ograniczenia związane z bezpieczeostwem 

      i interoperacyjnością dla podzespołów 

      lub części istotnych dla bezpieczeostwa i  

      interoperacyjności, określające limity, których nie można przekroczyd  
      w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym. 
• w przypadku, gdy pojazd nie jest interoperacyjny  należy zamieścid w DSU 

informację o braku interoperacyjności  

Najczęściej występujące błędy:  

 brak oświadczenia, czy pojazd jest bądź nie jest interoperacyjny 

 dla pojazdów, które nie są interoperacyjne brak ograniczeo związanych  
z bezpieczeostwem dla podzespołów lub części istotnych dla 
bezpieczeostwa  
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 wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym 

 instrukcje demontażu lub montażu 

 wykazy urządzeo i narzędzi specjalistycznych 

 wykazy testów wykonywanych w trakcie utrzymania 

 

Najczęściej występujące błędy:  

 brak ww. elementów w DSU 

 nieprawidłowe instrukcje demontażu/montażu 
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Dla pojazdów specjalnych i pomocniczych DSU 
powinno odnosid się przede wszystkim do zespołów 
i podzespołów mających wpływ na bezpieczeostwo 
w czasie jazdy transportowej w ruchu kolejowym. 
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pojazdy kolejowe wpisane do rejestru 
zabytków lub do inwentarza muzealiów  
i eksploatowane w celu prowadzenia 
przewozów okolicznościowych 
pociągami „Retro”: 

 

• opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie 
utrzymania. 

• opisy czynności przeglądowych i naprawczych na poszczególnych poziomach 
utrzymania. 

• zestawienie parametrów mierzonych w procesie utrzymania związanych  
z bezpieczeostwem ruchu kolejowego wraz ze wzorami kart pomiarowych.  
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Najczęściej występujące błędy:  

  brak dokumentów potwierdzających wpis do 
rejestru zabytków  lub do inwentarza muzealiów 
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 pojazdy kolejowe podlegające obowiązkowi wpisania do krajowego 
rejestru pojazdów, nieposiadające certyfikowanego ECM  

 

      (np. lokomotywy, wagony pasażerskie, pojazdy specjalne) 
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Zmiana DSU - Pojazdy kolejowe podlegające rejestracji w NVR: 
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Zmiana DSU - Pojazdy kolejowe podlegające rejestracji w NVR:  

Ocena znaczenia zmiany 

Zmiana nieznacząca Zmiana znacząca 

Kryteria 
rozporządzenia nr 

402/2013 

Wdrożenie zmiany 

Dokumentacja 
uzasadniająca 

decyzję 

Przygotowanie wniosku i dokumentacji do 
Prezesa UTK o zatwierdzenie zmiany 

Decyzja 
pozytywna 

Wdrożenie 
zmiany 

Decyzja 
negatywna 

 Proces oceny znaczenia 
zmiany musi byd dokonany 
przez ECM, przewoźnika 
kolejowego lub zarządcę 
infrastruktury.  

 Wprowadzanie zmian 
nieznaczących w DSU nie wymaga 
zatwierdzenia przez Prezesa UTK.  

Przygotowanie zmiany w DSU 
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 Najczęściej występujące błędy: brak oceny znaczenia zmiany zgodnej  
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,  
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny  
i oceny ryzyka przy wprowadzaniu zmian w dokumentacji systemu 
utrzymania 
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Zmiana DSU - Pojazdy kolejowe podlegające rejestracji w NVR:  
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 pojazdy kolejowe niepodlegające obowiązkowi wpisania do krajowego 
rejestru pojazdów  

 

     (np. pojazdy poruszające się wyłącznie w obrębie sieci wydzielonej, 
 pojazdy użytkowane wyłącznie na bocznicach, metro) 
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Zmiana DSU - Pojazdy kolejowe niepodlegające rejestracji w NVR: 
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Zmiana DSU - Pojazdy kolejowe niepodlegające rejestracji w NVR:  

Zgłoszenie zamiaru dokonania 
zmiany w DSU do Prezesa UTK 

Decyzja Prezesa UTK, czy zmiana ma 
wpływ na bezpieczeostwo 

Brak konieczności przedłożenia 
zmiany w DSU do zatwierdzenia 

Koniecznośd przedłożenia zmiany  
w DSU do zatwierdzenia 

Wdrożenie zmiany 
Przygotowanie wniosku i dokumentacji do 

Prezesa UTK o zatwierdzenie zmiany 

Decyzja 
pozytywna 

Decyzja 
negatywna 

Wdrożenie 
zmiany 

30 dni na podjęcie decyzji 

Wytyczne Prezesa UTK 
(dostępne na 

www.utk.gov.pl) 

 Proces dotyczy pojazdów eksploatowanych wyłącznie nieobjętych 
obowiązkiem wpisania do rejestru pojazdów kolejowych  
np. w sieci wydzielonej, na bocznicach kolejowych, kolejek 
wąskotorowych itp. 

Przygotowanie zmiany w DSU 

Dokumentacja 
uzasadniająca 

zmianę 
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Zmiana DSU - Pojazdy kolejowe niepodlegające rejestracji w NVR: 

 
 

 

 Najczęściej występujące błędy: zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany  
w DSU bez opisu projektowanych zmian 
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Zmiana DSU 

 wprowadzanie w DSU zmian nieznaczących (dla podmiotów objętych SMS) 
oraz zmian nie mających wpływu na bezpieczeostwo nie wymaga 
zatwierdzenia przez Prezesa UTK.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 działania Prezesa UTK koncentrują się jedynie na nadzorze nad ich właściwym 
dokumentowaniem oraz przyjmowaniem przez podmioty wprowadzające 
zmiany, adekwatnych do wprowadzanych zmian środków kontroli 
bezpieczeostwa. 
 
 
 



Dziękuję za uwagę 
 

zdjęcia w niniejszej prezentacji zostały wykorzystane ze strony internetowej www.utk.gov.pl  
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