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Autoryzacje bezpieczeństwa  

Posiadanie autoryzacji bezpieczeństwa jest 
niezbędne do prowadzenia działalności au-
toryzowanego zarządcy infrastruktury. Jeżeli 
chcesz realizować taką działalność, powinieneś 
wystąpić o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa. 
Każda autoryzacja wydawana jest na okres 5 lat 
i po jego upływie traci swoją ważność. Jeżeli dalej 
chcesz realizować działalność jako autoryzowany 
zarządca infrastruktury, to powinieneś wystąpić 
o przedłużenie ważności posiadanej autoryzacji 
bezpieczeństwa.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy podmiot, który chce prowadzić autoryzo-
waną działalność zarządcy infrastruktury.

Co zrobić? 

Jeśli chcesz uzyskać autoryzację bezpieczeństwa, 
powinieneś złożyć wniosek o jej wydanie.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wydanie autory-
zacji bezpieczeństwa, powinieneś:

 ■ wypełnić formularz wniosku;
 ■ załączyć do niego swój aktualny system za-

rządzania bezpieczeństwem;
 ■ załączyć do niego formularz dot. aktualnej in-

formacji liczbowej o posiadanej infrastrukturze; 
 ■ załączyć do niego obowiązującą polisę ubez-

pieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy 
stwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej za szkody związane z eksploata-
cją pojazdów kolejowych, przewozem osób 
i rzeczy oraz w stosunku do osób trzecich;

 ■ załączyć do niego wykaz uzyskanych świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji typów budowli 
i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia 

ruchu kolejowego oraz certyfikatów zgodności 
składników interoperacyjności;

 ■ załączyć do niego wykaz stanowisk bezpo-
średnio związanych z prowadzeniem i bez-
pieczeństwem ruchu kolejowego;

 ■ wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów 
zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia 
Komisji Europejskiej nr 1169/2010;

 ■ złożyć dokument pełnomocnictwa wraz 
z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś 
pełnomocnika).

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie 
elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod 
uwagę, iż forma elektroniczna jest dla nas bardziej 
czytelna i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumen-
ty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz 
w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj 
o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie autoryzacji 
należy wnieść opłatę w wysokości 7 000,00 zł. 
Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która 
jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie 
wniosku o wydanie autoryzacji. Kwota całkowita, 
którą ostatecznie zapłacisz za wydanie autoryza-
cji, uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, 
jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata 
całkowita za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa 
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będzie się mieścić w przedziale od 7 000,00 zł 
do równowartości w złotych 5 500,00 euro.

Opłaty z tytułu wydania autoryzacji bezpie-
czeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu 
Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 
0022 3100 0000. Jeśli chcesz dokonać opłat 
spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto 
nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/
BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie autoryzacji ustanowiłeś 
pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa 
w Centrali UTK, wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych Urzędu, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy organu podatkowego, 
zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie autoryzacji 
bezpieczeństwa będziesz czekał do trzech mie-
sięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter 
indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia 
może być inny niż ten wskazany powyżej.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/zarzadcy-infrastruktury/
uslugi-dla-zarzadcow/autoryzacja-bezpieczens
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Certyfikaty bezpieczeństwa

Aby prowadzić działalność przewoźnika kole-
jowego, musisz posiadać ważny certyfikat bez-
pieczeństwa. Każdy certyfikat bezpieczeństwa 
składa się z części A i B i wydawany jest na okres 
5 lat, po upływie którego traci on swą ważność. 
Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako 
przewoźnik kolejowy, to powinieneś wystąpić 
o przedłużenie ważności obecnego certyfikatu 
bezpieczeństwa.

Certyfikat cz. A

Wydanie certyfikatu bezpieczeństwa cz. A wiąże 
się z akceptacją ustanowionego systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem. 

Kto może złożyć wniosek?

Przedsiębiorca, który chce wykonywać działania 
z zakresu przewozów kolejowych.

Co zrobić?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność z zakresu prze-
wozów kolejowych, powinieneś złożyć wniosek 
o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa oraz załą-
czyć do niego wymagane dokumenty.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie certyfi-
katu bezpieczeństwa, powinieneś:

 ■ wypełnić formularz wniosku;
 ■ załączyć do niego swój aktualny system za-

rządzania bezpieczeństwem;
 ■ załączyć do niego kopię licencji;
 ■ wnieść opłatę;
 ■ wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów 

zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia 
Komisji Europejskiej nr 1158/2010;

 ■ złożyć dokument pełnomocnictwa wraz 
z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś 
pełnomocnika).

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie 
elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod 
uwagę, iż forma elektroniczna jest dla nas bardziej 
czytelna i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumen-
ty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz 
w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj 
o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie certyfikatu 
należy wnieść opłatę w wysokości 7 000,00 zł 
Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która 
jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie 
wniosku o wydanie certyfikatu. Kwota całkowita, 
którą ostatecznie zapłacisz za wydanie certyfika-
tu, 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 
do równowartości w złotych 5 500,00 euro.

Opłaty z tytułu wydania certyfikatu bezpieczeństwa 
powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu 
Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 
0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, 
to powinieneś je wnieść na konto nr PL4710101
0100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.
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Jeśli w sprawie o wydanie certyfikatu ustanowiłeś 
pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy organu podatkowego 
zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu 
bezpieczeństwa będziesz czekał do trzech mie-
sięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter 
indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia 
może być inny niż ten wskazany powyżej.

Certyfikat cz. B

Certyfikat bezpieczeństwa cz. B uprawnia Cię 
do prowadzenia działalności przewozowej 
z wykorzystaniem infrastruktury konkretnego 
zarządcy infrastruktury. 

Kto może złożyć wniosek?

Przedsiębiorca, który chce wykonywać działania 
z zakresu przewozów kolejowych.

Co zrobić?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność z zakresu prze-
wozów kolejowych, powinieneś złożyć wniosek 
o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa oraz załą-
czyć do niego wymagane dokumenty.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie certyfi-
katu bezpieczeństwa, powinieneś:

 ■ wypełnić formularz wniosku;
 ■ załączyć do niego kopię certyfikatu w części A;
 ■ załączyć do niego kopię licencji;
 ■ załączyć do niego kopię polisy ubezpiecze-

niowej OC;
 ■ załączyć wykaz niezbędnych przepisów 

i specyfikacji TSI w odniesieniu do procesów 
w systemie zarządzania bezpieczeństwem 
oraz dokumentacji ich wdrażania;

 ■ załączyć wykaz różnych kategorii pracowników 
etatowych lub kontraktowych;

 ■ załączyć opis procesów dotyczących pracow-
ników w systemie zarządzania bezpieczeń-
stwem, wymaganych przepisami krajowymi 
lub przepisami specyfikacji TSI, oraz odesłanie 
do odpowiednich certyfikatów krajowych, 
jeśli dotyczy;

 ■ załączyć wykaz różnych rodzajów taboru;
 ■ załączyć opis procesów dotyczących taboru 

w systemie zarządzania bezpieczeństwem, 
wymaganych przepisami krajowymi lub prze-
pisami TSI, oraz odesłanie do odpowiednich 
certyfikatów krajowych, jeśli dotyczy;

 ■ wnieść opłatę;
 ■ wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów 

zgodności z załącznikiem III do rozporządzenia 
Komisji Europejskiej nr 1158/2010;

 ■ złożyć dokument pełnomocnictwa wraz 
z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś 
pełnomocnika).

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie 
elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod 
uwagę, iż forma elektroniczna jest dla nas bardziej 
czytelna i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumen-
ty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz 
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w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj 
o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie certyfikatu po-
winieneś wnieść opłatę w wysokości 4 000,00 zł. 
Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która 
jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie 
wniosku o wydanie certyfikatu. Kwota całkowita, 
którą ostatecznie zapłacisz za wydanie certyfika-
tu, 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 4 000,00 zł 
do równowartości w złotych 5 500,00 euro. 

Opłaty z tytułu wydania certyfikatu bezpieczeństwa 
powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu 
Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 
0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, 
to powinieneś je wnieść na konto nr PL4710101
0100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie certyfikatu ustanowiłeś 
pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych Urzędu, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy organu podatkowego, 
zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Zasadniczo na rozpatrzenie wniosku o wydanie 
certyfikatu bezpieczeństwa będziesz czekał 
do trzech miesięcy. Pamiętaj, że jeżeli nie posia-
dasz jeszcze certyfikatu bezpieczeństwa cz. A, 
to certyfikat bezpieczeństwa cz. B nie będzie 
mógł zostać Ci wydany. W przypadku jednocze-
snego złożenia przez Ciebie wniosku o wydanie 
certyfikatu bezpieczeństwa cz. A, certyfikat bez-
pieczeństwa cz. B będzie mógł zostać wydany nie 
wcześniej niż z momentem wydania certyfikatu 
cz. A. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter 
indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia 
może być inny niż ten wskazany powyżej.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/przewoznicy/
uslugi-dla-przewoznikow/certyfikaty-bezpieczens
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Certyfikaty podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu 
ECM może być każdy podmiot, który w sposób 
systemowy zdolny jest do zarządzania procesem 
utrzymania określonego pojazdu lub grupy po-
jazdów. Certyfikat ECM wydawany jest na okres 
do 5 lat i po jego upływie traci swą ważność. 
Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako 
wyżej określony podmiot, to powinieneś wy-
stąpić o przedłużenie ważności posiadanego 
certyfikatu ECM.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu 
ECM może być:

 ■ przewoźnik kolejowy,
 ■ zarządca infrastruktury,
 ■ użytkownik bocznicy,
 ■ zakład naprawczy taboru kolejowego,
 ■ producent taboru kolejowego,
 ■ właściciel pojazdu kolejowego,
 ■ posiadacz pojazdu kolejowego.

Co zrobić?

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony formu-
larz wniosku o wydanie nowego certyfikatu ECM.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie nowego 
certyfikatu ECM powinieneś:

 ■ wypełnić poprawnie formularz wniosku, zgod-
nie z załącznikiem IV (cz.1) rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 445/2011 wraz z załączonymi 
dokumentami;

 ■ załączyć do niego aktualną dokumentację 
Systemu Zarządzania Utrzymaniem;

 ■ wnieść opłatę;
 ■ wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów 

zgodności z załącznikiem III do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 445/ 2011;

 ■ złożyć dokument pełnomocnictwa wraz 
z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś 
pełnomocnika).

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie 
elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod 
uwagę, iż forma elektroniczna jest dla nas bardziej 
czytelna i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumen-
ty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz 
w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj 
o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie nowego 
certyfikatu ECM należy wnieść opłatę w wyso-
kości 7 000,00 zł. Powyższa kwota to tzw. opłata 
podstawowa, która jest wymagana do tego, 
by rozpocząć badanie wniosku o wydanie no-
wego certyfikatu ECM. Kwota całkowita, którą 
ostatecznie zapłacisz, uzależniona będzie od 
czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony 
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na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie 
nowego certyfikatu ECM będzie się mieścić 
w przedziale od 7 000,00 zł do równowartości 
w złotych 5 500,00 euro. 

Opłaty z tytułu wydania nowego certyfikatu ECM 
powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu 
Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 
0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, 
to powinieneś je wnieść na konto nr PL4710101
0100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie certyfikatu ECM lub 
przedłużenie ważności ustanowiłeś pełnomocnika, 
to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych Urzędu, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy organu podatkowego, 
zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie nowego 
certyfikatu ECM będziesz czekał do 4 miesięcy. 
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku pojawienia 
się nieprawidłowości podczas analizy formalnej 
przesłanej dokumentacji, czas 4 miesięcy będzie 
biegł od chwili przedłożenia poprawnie uzupeł-
nionych wszystkich niezbędnych informacji oraz 
stosownych materiałów potrzebnych do rozpa-
trzenia wniosku.

Po analizie formalnej Prezes UTK powołuje zespół 
oceniający, który przeprowadza audyt na terenie 
wnioskodawcy.

Jeśli podczas audytu pojawią się niezgodności, 
zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych 
w celu ich usunięcia w terminie do 6 miesięcy, 
co automatycznie wydłuża okres rozpatrywania 
wniosku.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywi-
dualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być 
inny niż pierwotnie wskazany.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/ecm/uslugi/
certyfikat-ecm
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Certyfikaty w zakresie funkcji systemu utrzymania

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu w 
zakresie funkcji systemu utrzymania może być 
dowolny podmiot, który podejmuje się wykony-
wania jednej lub większej liczby funkcji podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie innych niż 
funkcja zarządzania oraz w sposób systemowy 
zdolny jest do zarządzania procesem utrzyma-
nia określonego pojazdu lub grupy pojazdów 
(dot. wagonów towarowych).

W szczególności o wydanie certyfikatu ubiegać 
się mogą warsztaty utrzymaniowe, które podej-
mują się wykonywania funkcji przeprowadzania 
utrzymania.

Certyfikat w zakresie funkcji systemu utrzyma-
nia innych niż funkcja zarządzania wydawany 
jest na okres do 5 lat. Jeżeli dalej chcesz realizo-
wać działalność jako wyżej określony podmiot, 
to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności 
obecnego certyfikatu w zakresie funkcji systemu 
utrzymania innych niż funkcja zarządzania.

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskującym o wydanie certyfikatu w zakresie 
funkcji systemu utrzymania może być:

 ■ dowolny podmiot (np. właściciel pojazdu 
kolejowego, przewoźnik kolejowy, zarządca 
infrastruktury), w szczególności warsztat 
utrzymaniowy.

Co zrobić? 

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony formularz 
wniosku o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji 
systemu utrzymania, zgodnie z załącznikiem IV 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 wraz 
z wymaganymi dokumentami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie certyfika-
tu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych 
niż funkcja zarządzania powinieneś:

 ■ wypełnić poprawnie formularz wniosku - wzór 
wniosku dostępny jest na stronie interneto-
wej UTK;

 ■ załączyć do niego aktualną dokumentację 
Systemu Zarządzania Utrzymaniem, obejmującą 
swoim zakresem funkcje systemu utrzymania, 
które chcesz realizować;

 ■ wnieść opłatę;
 ■ wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów 

zgodności ujętych w załączniku III rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 445/2011 w zakresie 
wymogów i kryteriów oceny:

 - funkcji zarządzania – dostosowanych 
do typu organizacji i zakresu usług, zaś 
w szczególności dla warsztatu utrzy-
maniowego dostosowanych do szcze-
gólnego rodzaju działalności (sekcja I 
ww. załącznika);

 - każdej z funkcji systemu utrzymania, któ-
rą chcesz realizować (dla funkcji rozwoju 
utrzymania – sekcja II, funkcji zarządzania 
utrzymaniem taboru – sekcja III – i dla 
funkcji przeprowadzania utrzymania – 
sekcja IV ww. załącznika).

 - Wzór listy kontrolnej znajdziesz tu-
taj :  https://www.utk .gov.pl/pl/
dokumenty-i-formularze/certyfikat-
-funkcji-syst/11172,Do-pobrania.html;

 ■ złożyć dokument pełnomocnictwa wraz 
z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś 
pełnomocnika). 

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie 
elektronicznej lub pisemnej. Weź jednak pod 
uwagę, że forma elektroniczna jest dla nas bardziej 
czytelna i może ustrzec przed błędami.
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Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumen-
ty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz 
w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj 
o obowiązujących zasadach reprezentacji. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP. 

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie certyfikatu 
w zakresie funkcji systemu utrzymania należy 
wnieść opłatę w wysokości 10,00 zł. Powyższa 
kwota jest opłatą całkowitą, wymaganą do tego, 
by wydać certyfikat.

Opłatę za wydanie certyfikatu w zakresie funkcji 
systemu utrzymania powinieneś wnieść na rachu-
nek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 
4055 Urzędu Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa.

Jeśli w sprawie o wydanie certyfikatu w zakresie 
funkcji systemu utrzymania ustanowiłeś pełno-
mocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomoc-
nictwa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 
17,00 zł na rachunek bankowy nr 95 10301508 
0000 0005 5002 4055 Urzędu Dzielnicy Ochota 
miasta stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 
02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę na 

rachunek bankowy organu podatkowego zgodnie 
z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu 
w zakresie funkcji systemu utrzymania zarzą-
dzania będziesz czekał do 4 miesięcy. Należy 
jednak pamiętać, że w przypadku pojawienia 
się nieprawidłowości podczas analizy formalnej 
przesłanej dokumentacji, czas 4 miesięcy będzie 
biegł od chwili przedłożenia poprawnie uzupeł-
nionych wszystkich niezbędnych informacji oraz 
stosownych materiałów potrzebnych do rozpa-
trzenia wniosku.

Po analizie formalnej Prezes UTK powołuje zespół 
oceniający, który przeprowadza audyt na terenie 
wnioskodawcy.

Jeśli podczas audytu pojawią się niezgodności, 
zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych 
w celu ich usunięcia w terminie do 6 miesięcy, 
co automatycznie wydłuża okres rozpatrywania 
wniosku.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywi-
dualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być 
inny niż pierwotnie wskazany.

Więcej informacji: 

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/ecm/uslugi
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Świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy 
kolejowej 

Jeśli chcesz użytkować bocznicę kolejową, 
to powinieneś posiadać ważne świadectwo 
bezpieczeństwa wydane przez Prezesa UTK. 
Użytkownik bocznicy kolejowej to podmiot 
działający w obrębie bocznicy kolejowej, będący 
jej właścicielem lub władającym na podstawie 
innego tytułu prawnego (np. umowa dzierżawy, 
najmu, użytkowanie wieczyste itd.). 

Każde świadectwo bezpieczeństwa jest wydawa-
ne użytkownikom bocznic kolejowych na 5 lat 
i co 5 lat należy dokonywać jego przedłużenia. 
Jeśli posiadasz świadectwo bezpieczeństwa, któ-
rego termin ważności upłynie za 3 miesiące, oraz 
chcesz dalej prowadzić działalność na bocznicy 
kolejowej, złóż do Prezesa UTK wniosek o jego 
przedłużenie.

Kto może złożyć wniosek?

Użytkownik bocznicy kolejowej, który chce prowa-
dzić prace na bocznicy, będącej jego własnością 
lub też jest przez niego użytkowana na podstawie 
innego tytułu prawnego (np. umowa dzierżawy, 
najmu, użytkowanie wieczyste itd.). Pamiętaj, 
że świadectwo bezpieczeństwa wydawane jest 
dla konkretnego użytkownika danej bocznicy, nie 
zaś na samą bocznicę. Jeżeli bocznica jest wła-
snością podmiotu A, a użytkuje ją na podstawie 

np. umowy dzierżawy podmiot B, to podmiot B 
powinien złożyć wniosek o wydanie świadectwa 
bezpieczeństwa, jako użytkownik bocznicy.

Co zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej, 
złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie świa-
dectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi 
załącznikami, wskazanymi m.in. w art. 19 ust. 3 
ustawy o transporcie kolejowym.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie świa-
dectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 ■ wypełnić wniosek o wydanie świadectwa 
bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy 
kolejowej;

 ■ złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów 
kolejowych, typów budowli i typów urządzeń;

 ■ złożyć oświadczenie o posiadaniu aktual-
nych świadectw sprawności technicznej dla 
eksploatowanych pojazdów kolejowych lub 
w przypadku nieposiadania i nieeksploatowa-
nia własnych pojazdów kolejowych – oświad-
czenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu 
własnych pojazdów kolejowych na terenie 
bocznicy kolejowej;

 ■ złożyć oświadczenie potwierdzające, że na sta-
nowiskach bezpośrednio związanych z prowa-
dzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
oraz prowadzeniem określonych rodzajów 
pojazdów kolejowych zatrudnia się pracowni-
ków spełniających warunki określone w usta-
wie i wydanych na jej podstawie przepisach;

 ■ złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, 
określających warunki prowadzenia ruchu 
kolejowego i  utrzymania infrastruktury 
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na bocznicy kolejowej, oraz zasady i wyma-
gania organizacyjne związane z utrzyma-
niem i eksploatacją pojazdów kolejowych, 
albo oświadczenie o stosowaniu regulacji 
wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica 
jest połączona lub przewoźnika kolejowego 
obsługującego bocznicę;

 ■ złożyć regulamin pracy bocznicy kolejowej 
uzgodniony przez zarządcę infrastruktury 
kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest 
połączona;

 ■ złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu 
użytkownika bocznicy kolejowej w rozumieniu 
art. 4 pkt 10a ustawy o transporcie kolejowym;

 ■ w przypadku, gdy na bocznicy nie prowadzi się 
prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi, 
dodatkowo należy złożyć oświadczenie o nie-
prowadzeniu prac ładunkowych z towarami 
niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu 
dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami 
Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 
do SMGS.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty 
były właściwie podpisane, przez ustanowionego 
w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnic-
two zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez 
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 
zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Pamiętaj również, że w wykazie eksploatowanych 
typów pojazdów kolejowych, typów budowli 
i typów urządzeń zamieszczasz jedynie te typy, 
które faktycznie użytkujesz na bocznicy kolejowej, 
nie zaś wszystkie typy, które posiadasz.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa 
bezpieczeństwa zapłać 3 000,00 zł. Powyższa kwo-
ta to tzw. opłata wstępna, która jest wymagana 
do tego by rozpocząć badanie wniosku o wydanie 
świadectwa bezpieczeństwa. Całkowita kwota, 
którą ostatecznie zapłacisz za wydanie świadec-
twa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, 
jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata 
całkowita za wydanie świadectwa bezpieczeństwa 
będzie się mieścić w przedziale od 3 000,00 zł 
do równowartości w złotych 5 500 euro.

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa 
powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu 
Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 
0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, 
to powinieneś je wnieść na konto nr PL4710101
0100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie certyfikatu ustanowiłeś 
pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych Urzędu, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy organu podatkowego, 
zgodnie z właściwością miejscową.
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Ile będziesz czekać?

 ■ nie dłużej niż miesiąc od dostarczenia kom-
pletnych dokumentów, 

 ■ do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych 
dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie 
skomplikowana.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/przewoznicy/
uslugi-dla-przewoznikow/swiadectwa-bezpieczenst
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Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu

Pojazd kolejowy musi posiadać zezwolenie na do-
puszczenie do eksploatacji, jeżeli ma poruszać 
się po liniach kolejowych. Pierwsze zezwolenie 
na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu 
kolejowego stanowi jednocześnie zezwolenie 
dla typu pojazdu, jak również dla egzemplarza.

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu kolejowego 
zgodnego z TSI 

Pojazd zgodny z TSI - co to oznacza?

Pojazd zgodny z TSI – to pojazd zgodny ze wszystkimi 
TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu. Zatem 
podejmując pierwsze działania należy uwzględnić 
poszczególne etapy (projekt, produkcja, złożenie 
wniosku o wydanie zezwolenia), aby precyzyjnie 
określić, które z TSI będą miały zastosowanie 
na dzień wydania zezwolenia.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o pierwsze zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI może złożyć:

 ■ zarządca,
 ■ przewoźnik kolejowy,
 ■ dysponent,
 ■ producent,

 ■ wykonawca modernizacji,
 ■ importer.

Co przygotować?

 ■ wniosek o wydanie pierwszego zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 
kolejowego zgodnego z TSI;

 ■ deklaracje weryfikacji WE podsystemu dla 
wszystkich podsystemów strukturalnych po-
jazdu kolejowego, jeżeli wszystkie podsystemy 
strukturalne pojazdu kolejowego uzyskały 
zezwolenie na dopuszczenie do eksploata-
cji zgodnie z postanowieniami rozdziału 4a 
ustawy o transporcie kolejowym w zakresie 
dopuszczania podsystemów do eksploatacji;

 ■ wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsyste-
mu, które potwierdzają: 

 - zgodność podsystemów pojazdu 
kolejowego z TSI i  ich bezpieczne 
zamontowanie,

 - zgodność pojazdu kolejowego z siecią ko-
lejową, w tym dokumenty potwierdzające 
zgodność charakterystyki technicznej 
i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego 
z infrastrukturą i stałymi instalacjami,

 - zgodność pojazdu kolejowego z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 25t 
ustawy o transporcie kolejowym, mający-
mi zastosowanie do punktów otwartych 
i szczególnych przypadków określonych 
w TSI;

 ■ potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej 
od wniosku.

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać 
deklaracja weryfikacji WE?

Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego zgod-
nego z TSI powinna zawierać:
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 ■ odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem 
jest zgodny;

 ■ nazwę i adres podmiotu wystawiającego de-
klarację weryfikacji WE podsystemu, a w przy-
padku gdy jest to inny podmiot niż producent 
- także firmę i adres producenta;

 ■ ogólny opis podsystemu/pojazdu;
 ■ nazwę i adres notyfikowanej jednostki certy-

fikującej lub notyfikowanych jednostek cer-
tyfikujących, które przeprowadziły procedury 
weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi 
wymaganiami;

 ■ odniesienie do dokumentów zawartych w do-
kumentacji technicznej związanej z przepro-
wadzoną weryfikacją WE podsystemu;

 ■ informacje o stałych lub czasowych warun-
kach, które powinien spełniać podsystem, 
w tym o ewentualnych ograniczeniach jego 
eksploatacji;

 ■ termin ważności deklaracji weryfikacji WE 
podsystemu, jeżeli została wydana na czas 
określony;

 ■ imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważ-
nionej do składania podpisu w imieniu pod-
miotu wystawiającego deklarację weryfikacji 
WE podsystemu;

 ■ datę wystawienia deklaracji weryfikacji WE 
podsystemu.

Dodatkowe wymagania dotyczące treści dekla-
racji weryfikacji WE podsystemu mogą wynikać 
z poszczególnych TSI.

Jakie dokumenty należy dołączyć wraz 
z deklaracją weryfikacji pojazdu zgodnego 
z TSI?

 ■ dokumenty określające cechy charakterystyczne 
podsystemu, w szczególności odpowiednio: 
ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze, 
schematy elektryczne i hydrauliczne, sche-
maty obwodów sterowania, opisy systemów 
przetwarzania danych i automatyki, instrukcje 
obsługi i utrzymania;

 ■ wykaz składników interoperacyjności zawar-
tych w podsystemie;

 ■ kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności 
do stosowania składników interoperacyjności 
oraz kopie protokołów z przeprowadzonych, 
przez jednostki notyfikowane na podstawie 
specyfikacji europejskich, testów i badań;

 ■ pośrednie certyfikaty weryfikacji WE posyste-
mu i pośrednie deklaracje weryfikacji WE 
podsystemu, o ile zostały wydane;

 ■ certyfikat weryfikacji WE podsystemu podpisany 
przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną 
za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE 
podsystemu wraz z dołączonymi zapisami 
obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z prze-
prowadzonych wizyt i audytów;

 ■ inne certyfikaty, o ile zostały wydane;
 ■ raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wyda-

ny przez jednostkę oceniającą w przypadkach 
określonych w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących wspólnej metody oceny bezpie-
czeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Pamiętaj! cała dokumentacja powinna być załączona 
w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na do-
puszczenie do eksploatacji zapłać 4 000,00 zł. 
Powyższa kwota to tzw. opłata wstępna, która 
jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie 
wniosku o zezwolenie. Całkowita kwota, którą 
ostatecznie zapłacisz za zezwolenie uzależniona 
będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie 
poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita 
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za zezwolenie będzie się mieścić w przedzia-
le od 4 000,00 zł do równowartości w złotych 
3 000,00 euro.

Opłaty z tytułu wydania zezwolenia powinieneś 
wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego 
nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz 
dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść 
na konto nr PL4710101010005500 2231000000, 
SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie zezwolenia ustanowiłeś 
pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzie-

lonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku

Jak otrzymasz informacje o wydanym 
zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą 
albo przez ePUAP.

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje 
informację o wydanych zezwoleniach na dopusz-
czenie do eksploatacji.

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI

Pojazd niezgodny z TSI - co to oznacza?

Pojazd niezgodny z TSI – to pojazd niezgodny 
z którąkolwiek TSI obowiązującą w dniu wyda-
nia zezwolenia na dopuszczenie do eksploata-
cji pojazdu. W takim przypadku, w składanym 
wniosku musisz określić TSI, z którą pojazd jest 
niezgodny i uzasadnić dlaczego. Nie oznacza to 
jednak, że na zgodność z innymi TSI pojazd ko-
lejowy może nie zostać przebadany. Każda TSI 
znajdująca zastosowanie do danego rodzaju po-
jazdu kolejowego powinna zostać uwzględniona 
we wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji dla pojazdu kolejowego. Powód 
niezgodności koniecznie musi zostać wykazany.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o kolejne zezwolenie na dopuszcze-
nie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI 
może złożyć:

 ■ zarządca,
 ■ przewoźnik kolejowy,
 ■ dysponent,
 ■ producent,
 ■ wykonawca modernizacji,
 ■ importer.
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Co przygotować?

 ■ wniosek o wydanie pierwszego zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu 
kolejowego niezgodnego z TSI;

 ■ dla podsystemów zgodnych z TSI obowiązują-
cymi w dniu wydania zezwolenia na dopusz-
czenie do eksploatacji pojazdu kolejowego:

 - wszystkie deklaracje weryfikacji WE pod-
systemu, potwierdzające zgodność pod-
systemów pojazdu kolejowego z TSI oraz 
ich bezpieczne zainstalowanie,

 - wszystkie deklaracje weryfikacji WE pod-
systemu, potwierdzające zgodność pojaz-
du kolejowego z siecią kolejową, w tym 
dokumenty potwierdzające zgodność 
charakterystyki technicznej i eksploata-
cyjnej pojazdu kolejowego z infrastruk-
turą i stałymi instalacjami,

 - wszystkie deklaracje weryfikacji WE 
podsystemu, potwierdzające zgodność 
pojazdu kolejowego z właściwymi roz-
porządzeniami ministra właściwego 
ds. transportu mającymi zastosowanie 
do punktów otwartych i szczególnych 
przypadków określonych w TSI;

 ■ dla podsystemów niezgodnych z którąkol-
wiek z TSI obowiązujących w dniu wydania 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego:

 - dokumenty potwierdzające zgodność 
podsystemów pojazdu kolejowego 
z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 25t ustawy o transporcie kolejowym, 
w związku z Listą Prezesa UTK,

 - dokumenty potwierdzające zgodność 
pojazdu kolejowego z siecią kolejo-
wą, w tym dokumenty potwierdzające 
zgodność charakterystyki technicznej 
i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego 
z infrastrukturą i stałymi instalacjami;

 - dokumenty potwierdzające pozytywne 
wyniki kontroli parametrów pojazdu 
kolejowego, określone w przepisach 

rozporządzenia w sprawie interopera-
cyjności systemu kolei; 

 ■ certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI;

 ■ deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI;

 ■ potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej 
od wniosku.

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać 
deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI?

Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego nie-
zgodnego z TSI powinna zawierać:

 ■ wskazanie przepisów krajowych, z którymi 
zgodność została sprawdzona;

 ■ nazwę i adres podmiotu wystawiającego 
deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI, a w przypadku gdy jest 
to inny podmiot niż producent - także firmę 
i adres producenta;

 ■ ogólny opis podsystemu;
 ■ nazwę i adres podmiotu uprawnionego, który 

przeprowadził procedury weryfikacji pojazdu 
kolejowego niezgodnego z TSI z przepisami 
krajowymi;

 ■ odniesienie do dokumentów zawartych w do-
kumentacji technicznej związanej z przepro-
wadzoną weryfikacją;

 ■ informacje o stałych lub czasowych warun-
kach, które powinien spełniać podsystem, 
w tym o ewentualnych ograniczeniach jego 
eksploatacji;

 ■ termin ważności deklaracji weryfikacji pojazdu 
kolejowego niezgodnego z TSI, jeżeli została 
wydana na czas określony;

 ■ imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnio-
nej do składania podpisu w imieniu podmiotu 
wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu 
kolejowego niezgodnego z TSI;

 ■ datę wystawienia deklaracji weryfikacji pojazdu 
kolejowego niezgodnego z TSI.
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Jakie dokumenty należy dołączyć 
wraz z deklaracją weryfikacji pojazdu 
niezgodnego z TSI?

 ■ dokumenty określające parametry techniczne 
związane z projektem, w tym ogólne i szcze-
gółowe rysunki powykonawcze, schematy 
elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów 
sterowania, opisy systemów przetwarzania 
danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzy-
mania, stosownie dla danego podsystemu;

 ■ wykaz włączonych do podsystemu składników 
interoperacyjności;

 ■ kopie deklaracji zgodności WE lub przydatności 
do stosowania składników interoperacyjności, 
jeżeli takie składniki są zastosowane;

 ■ certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego 
niezgodnego z TSI wraz z:

 - obliczeniami,
 - zastrzeżeniami podmiotu uprawnionego 

zgłoszonymi przy wykonywaniu czyn-
ności związanych z oceną zgodności, 
które nie zostały przez niego wycofane,

 - sprawozdaniem podmiotu uprawnionego 
z przeprowadzonych wizyt i audytów,

 - pośrednimi certyfikatami weryfikacji 
i pośrednimi deklaracjami weryfikacji, 
jeżeli zostały wydane,

 - kopią certyfikatu badania typu pojazdu 
kolejowego,

 - kopią zatwierdzenia systemu jakości.

Pamiętaj! cała dokumentacja powinna być załączona 
w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na do-
puszczenie do eksploatacji zapłać 4 000,00 zł. 
Powyższa kwota to tzw. opłata wstępna, która 
jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie 
wniosku o zezwolenie. Całkowita kwota, którą 
ostatecznie zapłacisz za zezwolenie uzależniona 
będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie 
poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita 
za zezwolenie będzie się mieścić w przedzia-
le od 4 000,00 zł do równowartości w złotych 
3 000,00 euro.

Opłaty z tytułu wydania świadectwa powinieneś 
wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego 
nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz 
dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść 
na konto nr PL4710101010005500 2231000000, 
SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa usta-
nowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać 
o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzie-

lonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa 
w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku
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Jak otrzymasz informacje o wydanym 
zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą 
albo przez ePUAP.

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje 
informację o wydanych zezwoleniach na dopusz-
czenie do eksploatacji. 

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/producenci/uslu-
gi-dla-producentow/ dopuszczenie-do-eksploa
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Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
dla pierwszego egzemplarza typów urządzeń 
lub typów budowli

Typy urządzeń i typy budowli mające wpływ 
na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
oraz każdy pojazd kolejowy poruszający się po 
wydzielonej infrastrukturze kolejowej powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia do eksplo-
atacji typu. Wykaz rodzajów budowli, urządzeń 
i pojazdów, dla których takie dopuszczenie jest 
wymagane, wynika wprost z treści rozporządzenia 
w sprawie dopuszczenia do eksploatacji.

Informacje dodatkowe – wykaz typów 
budowli, urządzeń i pojazdów, dla których 
wymagane jest uzyskanie świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji typu

Wyżej wskazane rozporządzenie zawiera zamknięty 
katalog rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów, 
dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji typu. Warunkiem 
dopuszczenia do eksploatacji typów budowli, 
urządzeń i pojazdów, mających wpływ na poziom 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jest uzyskanie 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 
dla pierwszego ich egzemplarza. 

Kolejne urządzenia, budowle lub pojazdy zgodne 
z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadec-
two dopuszczenia do eksploatacji typu, uznaje 
się za dopuszczone do eksploatacji, jeżeli:

 ■ producent albo jego upoważniony przedsta-
wiciel przeprowadził procedurę oceny zgod-
ności z typem, a następnie wystawił deklarację 
zgodności z typem, albo

 ■ podmiot zamawiający, wykonawca moderni-
zacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, 
użytkownik bocznicy albo przewoźnik kolejowy 
wystawił deklarację zgodności z typem dla 

urządzeń, budowli lub pojazdów, które zamie-
rza wprowadzić do eksploatacji, po uprzednim 
przeprowadzeniu przez jednostkę organiza-
cyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy  
o transporcie kolejowym, badań technicznych 
niezbędnych do stwierdzenia zgodności z ty-
pem, zakończonych wydaniem certyfikatu 
zgodności z typem.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może zgłosić każdy podmiot.

Kiedy trzeba uzyskać świadectwo?

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 
należy uzyskać dla pierwszego egzemplarza 
danego typu wyprodukowanego przez danego 
producenta. Jeżeli określony typ urządzeń, budowli 
lub pojazdów jest produkowany przez więcej niż 
jednego producenta, wymagane jest uzyskanie 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 
dla pierwszego egzemplarza, produkowanego 
przez każdego z tych producentów. Uzyskanie 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji nie jest 
wymagane dla typów urządzeń i typów budowli 
ujętych w TSI jako składniki interoperacyjności i 
objętych deklaracją WE zgodności lub przydatno-
ści do stosowania składnika interoperacyjności.

Co trzeba przygotować żeby uzyskać 
świadectwo na czas określony, tj. na czas 
przeprowadzenia prób eksploatacyjnych?

 ■ wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu na czas określony;

 ■ certyfikat zgodności typu;
 ■ opinię techniczną jednostki organizacyj-

nej uprawnionej do wykonywania badań 
technicznych;
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 ■ porozumienie w sprawie wykonania prób 
eksploatacyjnych wraz z programem ich 
przeprowadzenia;

 ■ potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej 
od wniosku.

Jak określić termin prowadzenia prób 
eksploatacyjnych?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopusz-
czenia do eksploatacji, podmioty zamierzające 
złożyć wniosek o wydanie świadectwa dopusz-
czenia do eksploatacji typu na czas określony 
mają obowiązek określić w treści porozumienia 
w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych ich 
dzienne daty rozpoczęcia i zakończenia. Dokument 
ten, zgodnie z ww. rozporządzeniem, musi zostać 
załączony do wniosku o wydanie świadectwa 
na czas określony, aby złożony wniosek o wy-
danie takiego świadectwa mógł zostać uznany 
za kompletny, co z kolei pozwoli na rozpoczęcie 
biegu 2-miesięcznego terminu na jego realizację.

Wzór porozumienia w sprawie przeprowadzenia 
prób eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 2 
do ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 3 wzoru, 
podmiot wnioskujący o wydanie świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji typu na czas okre-
ślony powinien precyzyjnie wskazać okres trwania 
prób eksploatacyjnych przez podanie dziennych 
dat ich rozpoczęcia oraz zakończenia, a także 
czas wyrażony w miesiącach. Warto również 
podkreślić, że wskazany przez wnioskodawcę 
okres prób eksploatacyjnych jest jednocześnie 
okresem ważności danego świadectwa dopusz-
czenia do eksploatacji typu na czas określony.

Należy również pamiętać, że przy określaniu 
dziennej daty rozpoczęcia i zakończenia prób 
eksploatacyjnych, konieczne jest uwzględnienie 
ustawowego okresu na rozpatrzenie wniosku 
o wydanie świadectwa na czas określony, wska-
zanego w rozporządzeniu.

Przykładowo: przy złożeniu kompletnego wnio-
sku 30 stycznia 2018 r. termin rozpoczęcia prób 
eksploatacyjnych wskazany przez wnioskodawcę 
powinien być nie wcześniejszy niż 30 marca 2018 r. 

A co w sytuacji, gdy się nie zdążymy 
przeprowadzić prób eksploatacyjnych?

Jeżeli próby eksploatacyjne nie mogą być wy-
konane w terminie przewidzianym w programie 
prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych 
od podmiotu ubiegającego się o wydanie świa-
dectwa dopuszczenia do eksploatacji typu lub 
ze względu na konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub ekspertyz, podmiot 
ten występuje z wnioskiem o wydanie nowego 
świadectwa na czas określony, przewidziany 
na wykonanie tych prób.

Co w sytuacji, gdy przeprowadzono już próby 
eksploatacyjne?

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wyda-
nie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
na czas nieokreślony.

Co trzeba przygotować żeby uzyskać 
świadectwo na czas nieokreślony?

 ■ wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu na czas nieokreślony;

 ■ certyfikat zgodności typu; 
 ■ opinię techniczną jednostki organizacyj-

nej, uprawnionej do wykonywania badań 
technicznych;

 ■ pozytywną opinię eksploatacyjną, wydaną 
przez podmiot, który eksploatował urzą-
dzenie, budowlę lub pojazd podczas prób 
eksploatacyjnych;

 ■ potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.
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Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

W zależności od rodzaju urządzenia, budowli 
lub pojazdu opłata wstępna wynosi od 800,00 zł 
do 4 000,00 zł. Całkowita kwota, którą ostatecznie 
zapłacisz za świadectwo, uzależniona będzie od 
czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony 
na jego analizę. Opłata całkowita za świadec-
two nie przekroczy równowartości w złotych 
30 000,00 euro.

Opłaty z tytułu wydania świadectwa powinieneś 
wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego 
nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz 
dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść 
na konto nr PL4710101010005500 2231000000, 
SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa usta-
nowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać 
o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzie-

lonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Ile będziesz czekał?

2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku

Jak otrzymasz informacje o wydanym 
świadectwie?

Otrzymasz decyzję i świadectwo doręczone 
pocztą albo przez platformę ePUAP.

Jak sprawdzić czy świadectwo zostało 
wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje 
informację o wydanych świadectwach dopusz-
czenia do eksploatacji typu.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/producenci/uslu-
gi-dla-producentow/ dopuszczenie-do-eksploa
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Rejestracja pojazdów kolejowych

Europejski numer pojazdu (ang. European Vehicle 
Number, EVN) to numer składający się z 12 cyfr, 
zawierający informacje o charakterystyce tech-
niczno-eksploatacyjnej pojazdu kolejowego. 
Numer EVN jest unikalny dla każdego pojazdu 
kolejowego i nie może się powtarzać. 

Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na pol-
skiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany 
w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR).

Rezerwacja numeru EVN

Kto może złożyć wniosek?

 ■ zarządca infrastruktury,
 ■ przewoźnik kolejowy,
 ■ dysponent,
 ■ producent pojazdu kolejowego lub jego upo-

ważniony przedstawiciel mający siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej,

 ■ wykonawca modernizacji,
 ■ importer.

Kiedy trzeba zarezerwować EVN?

Rezerwacja numeru jest dobrowolna.

Co przygotować?

 ■ załącznik uniwersalny do wniosku o rejestrację, 
w którym należy wskazać: 

 - numer fabryczny pojazdu kolejowego,
 - typ pojazdu kolejowego,
 - oznaczenie literowe charakterystyki 

technicznej pojazdu kolejowego (dla 
wagonów towarowych i pasażerskich), 

 - pierwsze cyfry EVN:
 - dla wagonów pasażerskich – 8 cyfr,
 - dla wagonów towarowych – 4 cyfry, 
 - dla pojazdów trakcyjnych – 7 cyfr,
 - dla pojazdów specjalnych – 8 cyfr;

 ■ dokumenty potwierdzające prawo do dyspo-
nowania pojazdem;

 ■ inne dokumenty niezbędne do prawidłowego 
nadanie EVN.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.
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Ile zapłacisz?

Nic. Rezerwacja numeru EVN jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać?

Miesiąc od wpłynięcia wniosku

Jak otrzymasz informacje o zarezerwowanym 
EVN?

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo przez 
ePUAP

Nadanie numeru EVN

Kto może złożyć wniosek?

 ■ zarządca infrastruktury,
 ■ przewoźnik kolejowy,
 ■ dysponent,
 ■ producent pojazdu kolejowego lub jego 

upoważniony przedstawiciel mający siedzibę 
na terytorium Unii Europejskiej,

 ■ wykonawca modernizacji,
 ■ importer.

Kiedy trzeba zarejestrować pojazd kolejowy 
i uzyskać EVN?

Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na pol-
skiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany 
w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR).

Z obowiązku rejestracji wyłączone są jedynie 
pojazdy:

 ■ metra;
 ■ kolejowe poruszające się wyłącznie po bocz-

nicy kolejowej;
 ■ kolejowe o szerokości toru mniejszej niż 

1435 mm; 
 ■ zabytkowe używane jako nieruchomy eksponat; 

 ■ specjalne poruszające się wyłącznie po torze 
zamkniętym lub transportowanych na innych 
pojazdach; 

 ■ kolejowe poruszające się wyłącznie po sie-
ciach kolejowych, które są funkcjonalnie 
wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone 
tylko na potrzeby pasażerskich przewozów 
lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich; 

 ■ kolejowe poruszające się wyłącznie po infra-
strukturze kolejowej należącej do zarządców 
prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich uży-
tek w ramach własnej działalności w zakresie 
transportu towarów;

 ■ kolejowe poruszające się po infrastrukturze 
kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku 
lokalnego, turystycznego lub historycznego;

 ■ historyczne nieporuszające się po sieci kolejowej.

Co przygotować?

 ■ standardowy formularz wniosku;
 ■ dokumenty potwierdzające prawo do dyspo-

nowania pojazdem;
 ■ dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

pojazdu do eksploatacji;
 ■ załącznik do wniosku o rejestrację, w którym 

należy wskazać: 
 - numer fabryczny pojazdu kolejowego,
 - typ pojazdu kolejowego,
 - oznaczenie literowe charakterystyki 

technicznej pojazdu kolejowego (dla 
wagonów towarowych i pasażerskich), 

 - pierwsze cyfry EVN:
 - dla wagonów pasażerskich – 8 cyfr,
 - dla wagonów towarowych – 4 cyfry, 
 - dla pojazdów trakcyjnych – 7 cyfr,
 - dla pojazdów specjalnych – 8 cyfr;

 ■ inne dokumenty niezbędne do prawidłowego 
nadania EVN.
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A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

100 zł za każdy pojazd

Ile będziesz czekać?

Miesiąc od wpłynięcia wniosku

Jak otrzymasz informacje o nadaniu EVN

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo przez 
ePUAP.

Zmiana w NVR

Kto może złożyć wniosek?

Dysponent pojazdu kolejowego

W jakich przypadkach trzeba zmienić dane 
w NVR?

 ■ zmienił się właściciel;
 ■ zmienił się dysponent;
 ■ zmienił się podmiot odpowiedzialny 

za utrzymanie;
 ■ pojazd został zmodernizowany, ale jego charak-

terystyka techniczna nie wymaga zmiany EVN;
 ■ zmieniły się dane właściciela, dysponenta 

lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzy-
manie (ECM);

 ■ zmienił się dokument potwierdzający dopusz-
czenie pojazdu do eksploatacji;

 ■ aktualizacji wymaga którakolwiek z danych 
gromadzonych w NVR.

Co przygotować?

 ■ standardowy formularz wniosku,
 ■ załącznik do wniosku o zmianę danych;
 ■ dokumenty dowodzące wnioskowanej zmiany, 

różne w zależności od danych podlegających 
zmianie:

Przykład 1 – zmiana dysponenta:

Przedsiębiorca A oddał w dzierżawę pojazd ko-
lejowy podmiotowi B. W NVR jako dysponent 
pojazdu jest wpisany podmiot A. 

Do wniosku w sprawie zmiany danych należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające prawo no-
wego dysponenta do dysponowania pojazdem. 
Zmianie nie ulega typ pojazdu, stąd nie trzeba 
składać dokumentów związanych z dopuszcze-
niem pojazdu do eksploatacji. Dotyczy to również 
pozostałych danych.
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Przykład 2 – zmiana ECM:

W NVR jako podmiot odpowiedzialny za utrzy-
manie ECM pojazdu jest wpisany podmiot A, 
który jest jednocześnie dysponentem pojazdu. 
Podmiot A chcąc wskazać inny podmiot jako ECM, 
do wniosku w sprawie zmiany danych powinien 
dołączyć oświadczenie podmiotu, który we wnio-
sku został wpisany jako ECM, o wyrażeniu zgody 
na pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego 
za utrzymanie. 

Nie mamy do czynienia ze zmianą właściciela ani 
dysponenta, stąd nie trzeba składać dokumentów 
związanych z prawem do dysponowania pojaz-
dem. Dotyczy to również pozostałych danych.

Przykład 3 – modernizacja pojazdu:

W wyniku modernizacji zmianie ulega typ pojazdu 
kolejowego. Nowy typ pojazdu został dopuszczo-
ny do eksploatacji na mocy innego, niż wpisane 
w NVR, świadectwa dopuszczenia do eksplo-
atacji typu. Podmiot A do wniosku w sprawie 
zmiany danych powinien dołączyć dokumenty 
związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego 
do eksploatacji, tj. zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Nie mamy do czynienia ze zmianą właściciela ani 
dysponenta, stąd nie trzeba składać dokumentów 
związanych z prawem do dysponowania pojaz-
dem. Dotyczy to również pozostałych danych.

Przykład 4 – dodatkowe dopuszczenie 
do eksploatacji:

Pojazd, który posiada ważną rejestrację w NVR, 
uzyskał dopuszczenie do eksploatacji na tere-
nie Republiki Czeskiej. Dysponent do wniosku 
w sprawie zmiany danych powinien dołączyć 
wypełniony przez NSA Republiki Czeskiej wie-
lojęzyczny formularz stosowany przy wniosku 
o wpis dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji na podstawie § 10 rozporządzenia 
w sprawie NVR wraz z kopią zezwolenia na do-
puszczenie do eksploatacji. Pozostałe dokumen-
ty, stosownie do dyspozycji art. 77 § 4 k.p.a., są 
Prezesowi UTK znane z urzędu.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.
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Ile zapłacisz?

50 zł za pojazd

Uwaga! Jeśli zmiana dotyczy tylko kodu inte-
roperacyjności (pierwsze 2 cyfry numeru EVN), 
wówczas opłata wynosi 20 zł za pojazd.

Ile będziesz czekać?

Miesiąc od wpłynięcia wniosku

Jak otrzymasz informacje o wprowadzeniu 
zmian danych do NVR?

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo przez 
ePUAP.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/dysponenci/
uslugi-dla-dysponentow/rejestracja-pojazdow
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Licencje maszynistów

Dokumentami uprawniającymi maszynistę 
do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja 
maszynisty i świadectwo maszynisty.

Kto może uzyskać?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 ■ nie była karana za przestępstwo umyślne;
 ■ ukończyła 18 lat;
 ■ ma co najmniej wykształcenie zasadnicze 

zawodowe lub zasadnicze branżowe;
 ■ spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psy-

chiczne określone odrębnymi przepisami;
 ■ odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie 
powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję 
maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie licencji 
maszynisty. Prezes UTK prowadzi listę podmio-
tów uprawnionych do przeprowadzania badań 
lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, 
w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdro-
wotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych 
do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, 
a także zachowania ich ważności.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych szko-
leniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania 
licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia 
w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas 

trwania szkolenia kandydatów na maszynistów 
ubiegających się o licencję maszynisty określa 
załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licen-
cji maszynisty. Szkolenie i egzaminowanie osób 
ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi 
podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia 
i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów 
na maszynistów, który jest prowadzony przez 
Prezesa UTK.

Co zrobić?

Jeśli ubiegasz się o licencję maszynisty powinie-
neś złożyć wniosek o wydanie licencji maszynisty 
wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz 
wniosku możesz wypełnić w formie elektronicz-
nej z wykorzystaniem Systemu Obsługi Licencji 
Maszynistów (SOLM) lub pisemnej. Jednak weź 
pod uwagę, iż wybierając formę elektroniczną 
możesz ustrzec się przed błędami, ponieważ 
SOLM zawiera kontrolę poprawności wprowa-
dzanych danych. 

Wniosek możesz złożyć:

 ■ elektronicznie wypełniając interaktywny 
formularz w SOLM na stronie UTK, z wyko-
rzystaniem ePUAP,

 ■ elektronicznie wypełniając interaktywny 
formularz w SOLM na stronie UTK bez wyko-
rzystania ePUAP,

 ■ pobierając druk wniosku na stronie UTK i wy-
pełniając go odręcznie.

Jedynie złożenie wniosku w SOLM z wykorzysta-
niem ePUAP zwalnia z obowiązku przesłania wersji 
papierowej wniosku i wymaganych załączników 
do siedziby UTK. 

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za po-
średnictwem przedsiębiorstwa działającego 
w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika 
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kolejowego lub zarządcy infrastruktury kolejowej) 
albo ośrodka szkolenia i egzaminowania maszyni-
stów oraz kandydatów na maszynistów, w którym 
odbyłeś szkolenie/zdałeś egzamin maszynisty.

Co przygotować?

 ■ Wypełniony wniosek o wydanie licencji 
maszynisty;

 ■ kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie wykształcenia co najmniej za-
sadniczego zawodowego lub zasadniczego 
branżowego;

 ■ orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnia-
nie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psy-
chicznych, niezbędnych do uzyskania licencji;

 ■ świadectwo zdania egzaminu na licencję 
maszynisty;

 ■ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie;

 ■ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych;

 ■ kserokopię dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 
(np. paszportu);

 ■ swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-
-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia 
paszportowego);

 ■ dowód wpłaty albo przelewu.

Pamiętaj o tym, że składając wniosek elektronicznie 
(bez wykorzystania ePUAP-u) lub wypełniając go 
odręcznie, orzeczenie lekarskie oraz świadectwo 
zdania egzaminu na licencję maszynisty powinieneś 
złożyć w oryginale. Zamiast oryginałów możesz 
złożyć odpisy obu dokumentów, lecz musisz je 
poświadczyć (odpłatnie) u notariusza. Może je też 
poświadczyć radca prawny albo adwokat, którego 
wyznaczyłeś na swojego pełnomocnika. Wymaga 
to jednak od Ciebie wniesienia dodatkowej opłaty 
oraz przedłożenia Twojego pełnomocnictwa dla 
radcy prawnego albo adwokata.

Składanie wniosku przez e-PUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą SOLM 
z wykorzystaniem ePUAP przygotuj skany powyż-
szych załączników, z wyłączeniem oświadczenia 
o niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych, które 
po wypełnieniu wniosku w SOLM i zaznaczeniu 
odpowiednich pól, zostaną podpisane elektro-
nicznie. Skany pozostałych załączników należy 
wczytać zgodnie z podpowiedziami (krokami, 
informacjami) zawartymi w interaktywnym formu-
larzu SOLM. Zachowaj oryginały zeskanowanych 
dokumentów, bowiem w przypadku wystąpienia 
wątpliwości dotyczących skanów załączonych 
dokumentów, możesz być wezwany do okazania 
oryginałów w postaci papierowej. Po wypeł-
nieniu wniosku, złożeniu oświadczeń (poprzez 
zaznaczenie odpowiednich pól) i załączeniu 
zeskanowanych dokumentów, SOLM umożliwia 
dokonanie opłaty. Jeżeli nie możesz dokonać 
płatności za pomocą platformy elektronicznej 
powiązanej z SOLM, dokonaj opłaty na poczcie 
lub w banku, a zeskanowany dowód przelewu 
(wpłaty) prześlij na adres poczty elektronicznej 
UTK (email): utk@utk.gov.pl.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub przez 
ePUAP (w SOLM).

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za wydanie licencji maszynisty 
wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku 
o wydanie licencji maszynisty i dołączyć do wniosku 
potwierdzenie dokonania wpłaty albo przelewu.
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Opłaty z tytułu wydania licencji maszynisty po-
winieneś wnieść na konto Urzędu Transportu 
Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 
0000. W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu 
wydania licencji maszynisty dla ……… (imię 
i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o wydanie licencji maszynisty 
ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pa-
miętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego 

pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy organu podatkowego, 
zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie wydania licencji ma-
szynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni 
od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu 
Kolejowego.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/maszynisci/
uslugi-dla-maszynistow
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Licencje przewoźnika

Chcesz wykonywać przewozy kolejowe osób 
lub rzeczy albo świadczyć usługi trakcyjne? 
Potrzebujesz licencji przewoźnika kolejowego.

Kto może uzyskać licencję?

 ■ przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
która posiada zdolność prawną wykonująca 
działalność gospodarczą,

 ■ osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą.

Kto nie ma obowiązku uzyskania licencji?

 ■ koleje wąskotorowe,
 ■ przedsiębiorcy wykonujący przewozy na in-

frastrukturze prywatnej,
 ■ przedsiębiorcy wykonujący przewozy w ob-

rębie bocznicy kolejowej,
 ■ przedsiębiorcy wykonujący przewozy w ob-

rębie stacji kolejowej.

Co należy zrobić żeby Prezes UTK udzielił 
licencji przewoźnika kolejowego? 

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek o udzie-
lenie licencji przewoźnika kolejowego.

Wniosek musi być podpisany:

 ■ w przypadku spółki – przez osoby upoważ-
nione w Krajowym Rejestrze Sądowym do re-
prezentowania spółki;

 ■ w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą – przez osobę 
figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez peł-
nomocnika. Pełnomocnictwo musi być również 
podpisane przez osoby upoważnione do re-

prezentowania wnioskodawcy oraz załączone 
do wniosku. Pełnomocnictwo w formie doku-
mentu elektronicznego powinno być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy 
innych dokumentów wykazujących umocowa-
nie zostały sporządzone w formie dokumentu 
elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświad-
czenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, 
opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

Co należy dołączyć do wniosku?

 ■ informację o dotychczasowej działalności 
przedsiębiorcy,

 ■ dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnienie wymagań dotyczących dobrej 
reputacji,

 ■  dokumenty potwierdzające spełnienie wyma-
gań dotyczących wiarygodności finansowej,

 ■ dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji 
zawodowych,

 ■ dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnienie wymagań dotyczących zabezpiecze-
nia finansowego odpowiedzialności cywilnej.

Jakie wymagania musisz spełnić żeby 
uzyskać licencje?

 ■ dobrej reputacji,
 ■ wiarygodności finansowej,
 ■ kwalifikacji  zawodowych,
 ■ zabezpieczenia finansowego odpowiedzial-

ności cywilnej.
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Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile zapłacisz?

 ■ za licencję zapłacisz w złotówkach równowar-
tość 1 750 euro, przeliczonych po średnim 
kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 
udzielenia licencji. Po otrzymaniu zawiado-
mienia o udzieleniu licencji zrób przelew 
na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 
1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz 
dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je 
wnieść na konto nr PL471010101000550022
31000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

 ■ jeśli chcesz zapłacić w ratach, poinformuj 
o tym w składanym wniosku o udzielenie 
licencji. Kwotę 1750 euro możesz rozłożyć 
na dwie raty: 

 - 50% opłaty zapłacisz po otrzymaniu za-
wiadomienia o udzieleniu licencji i wy-
sokości opłaty,

 - 50% opłaty zapłacisz w terminie 6 mie-
sięcy od dnia udzielenia licencji. 

 ■ dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, 
jeśli działasz przez pełnomocnika lub podpis 
na dokumentach składa prokurent. 

 ■ jeżeli dostaniesz decyzję odmawiającą udzie-
lenia licencji, zapłacisz 10 zł opłaty skarbowej.

Ile będziesz czekać?

 ■ w ciągu miesiąca dostaniesz informację czy 
Twój wniosek jest kompletny lub należy go 
uzupełnić. W wyjątkowej sytuacji powiado-
mimy Cię o innym terminie (nie dłuższym niż 
dodatkowe 2 tygodnie) w jakim dostaniesz 
informację czy Twój wniosek jest kompletny 
lub należy go uzupełnić,

 ■ otrzymasz decyzję w ciągu 3 miesięcy po 
dostarczeniu wszystkich wymaganych do-
kumentów i informacji.

W jakich sytuacjach termin może się 
wydłużyć? 

 ■ jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało jakichś 
informacji lub dokumentów (wniosek będzie 
niekompletny), Prezes UTK poinformuje Cię 
o tym i wskaże Ci termin, do którego musisz 
uzupełnić wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wnio-
sku w tym terminie, Prezes UTK pozostawi go 
bez rozpatrzenia. W takiej sytuacji, jeśli chcesz 
uzyskać licencję, złóż nowy kompletny wniosek, 

 ■ jeśli Twój wniosek będzie zawierał błędnie 
sporządzone dokumenty, Prezes UTK poinfor-
muje Cię o tym i wskaże Ci termin, do którego 
musisz poprawić wniosek. Jeśli nie poprawisz 
wniosku w tym terminie, Prezes UTK wyda Ci 
decyzję odmowną, to znaczy, że nie dostaniesz 
licencji przewoźnika kolejowego.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może udzielić licencji lub odmówić 
udzielenia licencji.

Jak długo ważna jest licencja?

Licencja przewoźnika kolejowego wydawana jest 
na czas nieokreślony, co oznacza, że jest ważna 
bezterminowo.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/przewoznicy/
uslugi-dla-przewoznikow/licencja-przewoznika
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Otwarty dostęp

Otwarty dostęp dla pasażerskich krajowych 
przewozów kolejowych

Chcesz uruchomić krajowe pasażerskie pociągi 
komercyjne? Wystąp do Prezesa UTK o wydanie 
decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu 
na danej trasie.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie 
decyzji o przyznaniu otwartego dostępu? 

Aplikant, który zamierza uruchomić krajowe po-
łączenia komercyjne na danej trasie.

Kim jest aplikant?

Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzyna-
rodowe ugrupowanie interesów gospodarczych 
obejmujące przewoźników kolejowych lub inny 
podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności 
przepustowej, w szczególności organizator publicz-
nego transportu kolejowego, spedytor, nadawca 
ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Co należy zrobić, żeby Prezes UTK wydał 
decyzję o przyznaniu otwartego dostępu? 

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek o wydanie 
decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Wzór 
wniosku dostępny jest na stronie internetowej UTK.

Wniosek musi być podpisany przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie 
np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Wniosek może być także podpisany przez peł-
nomocnika, którym może być wyłącznie osoba 
fizyczna posiadająca zdolność do czynności praw-
nych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone 
na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego 
lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 ■ oryginał pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie 
został ustanowiony pełnomocnik lub jego 
urzędowo poświadczony (za zgodność 
z oryginałem) odpis. Odpis pełnomoc-
nictwa może także zostać poświadczony 
przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika 
patentowego bądź doradcę podatkowego, 
któremu udzielono w sprawie pełnomocnic-
twa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu 
elektronicznego powinno być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnic-
twa lub odpisy innych dokumentów wyka-
zujących umocowanie zostały sporządzone 
w formie dokumentu elektronicznego, ich 
uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność 
z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie 
z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 ■ jeżeli wniosek został podpisany przez proku-
renta - dokument stwierdzający udzielenie 
prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego bądź uchwała zarządu o udziele-
niu prokury), odpowiednio w oryginale lub 
urzędowo poświadczonym (za zgodność 
z oryginałem) odpisie;

 ■ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 
od pełnomocnictwa lub prokury w wyso-
kości 17 zł.
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Jakie informacje powinien zawierać wniosek 
o wydanie decyzji o przyznanie otwartego 
dostępu na trasie krajowej? 

 ■ nazwę , adres i numer z rejestru przedsiębior-
ców aplikanta (w stosownych przypadkach);

 ■ dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej 
za obsługę wniosku;

 ■ dane dotyczące licencji i certyfikatu bezpie-
czeństwa przewoźnika lub wskazanie informa-
cji odnośnie do etapu postępowania w celu 
otrzymania tych zaświadczeń;

 ■ szczegółową trasę pociągu ze wskazaniem 
lokalizacji stacji początkowej i stacji końcowej 
oraz wszystkich stacji pośrednich (na obszarze 
wszystkich państw, przez które ma przebiegać 
trasa pociągu) i odległości między nimi;

 ■ planowaną datę rozpoczęcia wykonywania 
proponowanych nowych krajowych kolejo-
wych przewozów pasażerskich;

 ■ harmonogram, częstotliwość i zdolność prze-
pustową proponowanej nowej usługi, w tym 
proponowane godziny odjazdów, stacje 
pośrednie, godziny przyjazdów i połączenia 
oraz wszelkie odchylenia od standardowego 
rozkładu jazdy pod względem częstotliwości 
lub stacji dla każdego z kierunków;

 ■ informacje dotyczące planowanego prowa-
dzenia proponowanych nowych krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich mu-
szą obejmować co najmniej pierwsze trzy 
lata, a w miarę możliwości, pierwsze pięć lat 
działalności.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK 
po otrzymaniu wniosku?

 ■ zawiadamia aplikanta o wszczęciu na jego 
wniosek postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o przyznaniu 
otwartego dostępu na danej krajowej linii 
kolejowej;

 ■ publikuje na swojej stronie internetowej 
informacje na temat otrzymanego wniosku 

oraz zawiadamia podmioty uprawnione 
do wystąpienia o badanie równowagi eko-
nomicznej o złożonym wniosku. Podmioty 
uprawnione do wystąpienia do Prezesa UTK 
o badanie równowagi ekonomicznej mają 
4 tygodnie od publikacji informacji na stronie 
internetowej Prezesa UTK. Wniosek o badanie 
równowagi ekonomicznej powinien zostać 
złożony elektronicznie. Wniosek może zostać 
złożony na formularzu UTK;

 ■ przeprowadza analizę wpływu działalności 
określonej we wniosku na warunki ekono-
miczne usług świadczonych na tej samej linii 
na podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Jakie podmioty uprawnione są do 
wystąpienia o badanie równowagi 
ekonomicznej?

 ■ organizatorzy publicznego transportu zbioro-
wego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę 
o świadczenie usług publicznych na realizację 
połączeń pasażerskich, obejmującą stację 
początkową i stację końcową na trasie wnio-
skowanego nowego połączenia;

 ■ inni organizatorzy publicznego transportu 
zbiorowego, którzy wykażą swój interes 
w badaniu równowagi ekonomicznej wnio-
skowanego nowego połączenia;

 ■ zarządca infrastruktury na obszarze geogra-
ficznym objętym proponowanym nowym 
połączeniem;

 ■ operatorzy umów o świadczenie usług publicz-
nych, którzy realizują umowę o świadczenie 
usług publicznych na rzecz organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego, o których 
mowa w punkcie pierwszym.
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Jakie informacje powinien przekazać 
podmiot uprawniony we wniosku o badanie 
równowagi ekonomicznej?

 ■ nazwę, adres, podmiot prawny, numer w re-
jestrze przedsiębiorców (w odpowiednich 
przypadkach);

 ■ dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej 
za zapytania; 

 ■ wyjaśnienie podmiotu wnioskującego dotyczące 
zainteresowania decyzją dotyczącą badania 
równowagi ekonomicznej wraz z  informa-
cjami i dokumentami je potwierdzającymi 
oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych 
wrażliwych z handlowego punktu widzenia;

 ■ dowody, że nowe przewozy zagrażają rów-
nowadze ekonomicznej wraz z informacjami 
i dokumentami je potwierdzającymi oraz 
zaznaczeniem i uzasadnieniem danych sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jakich dodatkowych informacji może 
żądać Prezes UTK badając równowagę 
ekonomiczną i od kogo? 

 ■ od organizatora publicznego transportu 
zbiorowego:  

 - kopii umowy o  świadczenie usług 
publicznych,

 - informacji o przepisach w zakresie udzie-
lania i zmiany umów o świadczenie usług 
publicznych,

 - informacji o odpowiednich przejazdach 
i prognozach dochodów, w tym meto-
dyce prognoz;

 ■ od przedsiębiorstwa kolejowego realizujące-
go umowę o świadczenie usług publicznych: 

 - kopii umowy o  świadczenie usług 
publicznych,

 - biznesplanu przedsiębiorstwa,
 - informacji dotyczących przychodów osią-

ganych przez przedsiębiorstwo,
 - informacji dotyczących rozkładu jazdy 

w ramach przewozów, w tym godzin 

odjazdu, stacji pośrednich, godzin przy-
jazdu i połączeń,

 - informacji na temat szacowanej elastycz-
ności przewozów (np. elastyczności cen, 
elastyczności w odniesieniu do charak-
terystycznych cech jakościowych usług) 
i planów dotyczących reakcji konkuren-
cji na nową usługę oraz ewentualnych 
oszczędności spowodowanych nową 
usługą;

 ■ od wnioskodawcy:  
 - biznesplanu,
 - informacji na temat prognozy przycho-

dów i przejazdów pasażerów krajowych, 
w tym metodyki prognoz,

 - informacji na temat strategii cenowych,
 - informacji na temat uzgodnień w zakresie 

wystawiania biletów,
 - informacji na temat specyfikacji taboru 

kolejowego (np. współczynnika obciąże-
nia, liczby miejsc siedzących, konfiguracji 
wagonów),

 - informacji na temat strategii marketing- 
owej,

 - informacji na temat szacowanej ela-
styczności usług (np. elastyczności cen, 
elastyczności w odniesieniu do charak-
terystyk jakościowych usług);

 ■ od zarządcy infrastruktury: 
 - informacji dotyczących odpowiednich 

linii lub odcinków w celu zapewnienia, 
aby usługi w zakresie nowych komercyj-
nych krajowych przewozów pasażerskich 
mogły być świadczone z wykorzystaniem 
tej infrastruktury.

Czy Prezes UTK może żądać informacji 
od innych podmiotów? 

Tak. Prezes UTK może żądać informacji także 
od przewoźników kolejowych dążących do uzy-
skania dostępu do infrastruktury kolejowej w celu 
świadczenia nowych kolejowych przewozów 
pasażerskich.

36



Czy wniosek podmiotu uprawnionego 
o badanie równowagi ekonomicznej może 
zostać odrzucony i w jakiej sytuacji? 

 ■ jeżeli podmiot uprawniony nie przedstawi 
wszystkich wymaganych przepisami rozpo-
rządzenia w sprawie nowych kolejowych 
przewozów pasażerskich informacji na dwu-
krotne wezwanie Prezesa UTK w wyznaczonym 
terminie, lub

 ■ jeżeli podmiot uprawniony nie udowodni, 
że nowe przewozy zagrażają równowadze 
ekonomicznej.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 ■ o przyznaniu otwartego dostępu na trasie 
krajowej;

 ■ odmawiającą przyznania otwartego dostępu 
na trasie krajowej.

W jakiej sytuacji Prezes UTK może wydać 
decyzję o przyznaniu otwartego dostępu 
na danej trasie krajowej?

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania 
Prezes UTK określi, że proponowane krajowe 
połączenie pasażerskie nie zagraża równowa-
dze ekonomicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi 
o przeprowadzenie takiego badania.

Czy aplikant może zapobiec wydaniu decyzji 
odmawiającej przyznania otwartego dostępu 
na danej trasie krajowej? 

Tak. Prezes UTK przed podjęciem takiej decyzji, 
umożliwia wnioskodawcy dostosowanie planu 
w taki sposób, aby nie zagrażał równowadze 
ekonomicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji 
o przyznaniu otwartego dostępu na trasie 
krajowej jest równoznaczne z przydzieleniem 
trasy pociągu na sieci zarządcy? 

Wydana przez Prezesa UTK decyzja o przyznaniu 
otwartego dostępu uprawnia do wykonywania 
krajowych kolejowych przewozów pasażerskich. 
Niemniej jednak w celu skorzystania z tego upraw-
nienia konieczne jest złożenie do zarządcy wniosku 
o przydzielenie zdolności przepustowej na trasie 
objętej decyzją Prezesa UTK oraz podpisanie 
umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Na jaki maksymalny okres może być wydana 
decyzja o przyznaniu otwartego dostępu?

Na okres nieprzekraczający 5 lat.

Co zawiera decyzja o przyznaniu otwartego 
dostępu na trasie krajowej? 

 ■ aplikanta, jego siedzibę i adres;
 ■ trasy, na których mają być realizowane prze-

wozy w ramach otwartego dostępu;
 ■ okres, na jaki decyzja zostaje wydana;
 ■ warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu 

do infrastruktury kolejowej.

Czy Prezes UTK może skontrolować 
działalność przewoźników kolejowych 
wykonujących usługę w ramach otwartego 
dostępu w zakresie wypełniania warunków, 
określonych w decyzji o przyznaniu 
otwartego dostępu? 

Tak. Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli dzia-
łalności przewoźników kolejowych wykonujących 
usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie 
warunków jej wykonywania określonych w decyzji 
o przyznaniu otwartego dostępu.
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Kiedy decyzja o przyznaniu otwartego 
dostępu wygasa?

Decyzja wygasa w przypadku likwidacji albo 
ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja 
została wydana.

Kiedy Prezes UTK może uchylić decyzję 
o przyznaniu otwartego dostępu?

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwar-
tego dostępu w przypadku:

 ■ wystąpienia rażącego naruszenia warunków 
określonych w decyzji o przyznaniu otwar-
tego dostępu;

 ■ zaprzestania wykonywania przewozów przez 
co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących 
po stronie aplikanta.

Gdzie złożyć wniosek?

Wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym albo podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz? 

10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez 
Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie 
wniosku (wydanie decyzji o przyznaniu otwar-
tego dostępu na trasie krajowej). Zrób przelew 

na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu 
dołącz do wniosku.

Jeśli w sprawie o wydanie decyzji o przyznaniu 
otwartego dostępu ustanowiłeś pełnomocnika, 
to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzie-

lonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w  jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Do 6 tygodni od otrzymania wszystkich istot-
nych informacji.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/przewoznicy/
uslugi-dla-przewoznikow/otwarty-dostep
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Dostęp do infrastruktury kolejowej

Decyzja w sprawie przydzielenia zdolności 
przepustowej (zastępująca umowę)

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą 
infrastruktury co do kwestii spornych umowy 
o przydzielenie zdolności przepustowej? Wystąp 
do Prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie przy-
dzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje 
umowę o przydzielenie zdolności przepustowej.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie 
decyzji? 

Aplikant, który ma być jej stroną.

Kim jest aplikant?

Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzyna-
rodowe ugrupowanie interesów gospodarczych 
obejmujące przewoźników kolejowych lub inny 
podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności 
przepustowej, w szczególności organizator publicz-
nego transportu kolejowego, spedytor, nadawca 
ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Co należy zrobić, żeby Prezes UTK wydał 
decyzję? 

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) 
o wydanie decyzji w sprawie przydzielenia zdol-
ności przepustowej, która zastępuje umowę 

o przydzielenie zdolności przepustowej z uwagi 
na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infra-
struktury i aplikanta) porozumienia co do kwestii 
spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upo-
ważnione do reprezentowania wnioskodawcy 
na zewnątrz (w stosownych przypadkach upo-
ważnienie do reprezentowania musi wynikać 
z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wniosek może być także podpisany przez peł-
nomocnika, którym może być wyłącznie osoba 
fizyczna posiadająca zdolność do czynności praw-
nych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone 
na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego 
lub zgłoszone do protokołu

Co należy dołączyć do wniosku?

 ■ oryginał pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie 
został ustanowiony pełnomocnik lub jego 
urzędowo poświadczony (za zgodność z ory-
ginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może 
także zostać poświadczony przez adwokata, 
radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź 
doradcę podatkowego, któremu udzielono 
w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo 
w formie dokumentu elektronicznego powin-
no być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełno-
mocnictwa lub odpisy innych dokumentów 
wykazujących umocowanie zostały sporządzo-
ne w formie dokumentu elektronicznego, ich 
uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność 
z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania 
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wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym 
Rejestrze Sądowym;

 ■ jeżeli wniosek został podpisany przez proku-
renta - dokument stwierdzający udzielenie 
prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego bądź uchwała zarządu o udziele-
niu prokury), odpowiednio w oryginale lub 
urzędowo poświadczonym (za zgodność 
z oryginałem) odpisie;

 ■ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 
od pełnomocnictwa lub prokury w wyso-
kości 17 zł;

 ■ projekt umowy o przydzielenie zdolności 
przepustowej;

 ■ aktualne stanowiska stron umowy z zazna-
czeniem tych części umowy, co do których 
strony nie doszły do porozumienia.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK 
po otrzymaniu wniosku?

Zawiadamia aplikanta i zarządcę infrastruktury 
o wszczęciu na wniosek postępowania admini-
stracyjnego w sprawie zawarcia umowy o przy-
dzielenie zdolności przepustowej.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Decyzję w sprawie przydzielenia zdolności prze-
pustowej, która zastąpi umowę o przydzielenie 
zdolności przepustowej. W decyzji tej Prezes UTK 
określa warunki umowy ustalone przez strony 
oraz rozstrzyga kwestie sporne, co do których 
strony nie doszły do porozumienia.

Czy decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności?

Tak. Decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Kiedy decyzja wygasa? 

Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy 
o przydzielenie zdolności przepustowej

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz? 

 ■ 10 zł opłaty skarbowej (uiszczanej przez wnio-
skodawcę) od dokonania przez Prezesa UTK 
czynności urzędowej na podstawie wniosku 
(wydanie decyzji w sprawie przydzielenia 
zdolności przepustowej, która zastępuje umo-
wę o przydzielenie zdolności przepustowej). 
Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;

 ■ 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub 
prokurenta. Potwierdzenie przelewu dołącz 
do wniosku.

Ile będziesz czekać?

 ■ nie dłużej niż miesiąc od dostarczenia kom-
pletnych dokumentów;

 ■ do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych 
dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie 
skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może 
ulec wydłużeniu? 

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodat-
kowych dokumentów lub informacji.
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Decyzja w sprawie wykorzystania zdolności 
przepustowej (zastępująca umowę)

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą 
infrastruktury/przewoźnikiem kolejowym co do 
kwestii spornych umowy o wykorzystanie zdol-
ności przepustowej? Wystąp do Prezesa UTK 
o wydanie decyzji w sprawie wykorzystania 
zdolności przepustowej, która zastępuje umowę 
o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie 
decyzji? 

Zarządca lub przewoźnik kolejowy, który ma 
być jej stroną.

Co należy zrobić, żeby Prezes UTK wydał 
decyzję? 

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) 
o wydanie decyzji w sprawie wykorzystania 
zdolności przepustowej, która zastępuje umowę 
o wykorzystanie zdolności przepustowej z uwagi 
na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infra-
struktury i przewoźnika) porozumienia co kwestii 
spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upo-
ważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do re-
prezentowania spółki. Wniosek może być także 
podpisany przez pełnomocnika, którym może być 
wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność 
do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno 
być udzielone na piśmie, w formie dokumentu 
elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 ■ oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie 
został ustanowiony pełnomocnik lub jego 
urzędowo poświadczony (za zgodność z ory-
ginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może 
także zostać poświadczony przez adwokata, 

radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź 
doradcę podatkowego, któremu udzielono 
w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo 
w formie dokumentu elektronicznego powin-
no być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełno-
mocnictwa lub odpisy innych dokumentów 
wykazujących umocowanie zostały sporządzo-
ne w formie dokumentu elektronicznego, ich 
uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność 
z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym 
Rejestrze Sądowym;

 ■ jeżeli wniosek został podpisany przez proku-
renta - dokument stwierdzający udzielenie 
prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego bądź uchwała zarządu o udziele-
niu prokury), odpowiednio w oryginale lub 
urzędowo poświadczonym (za zgodność 
z oryginałem) odpisie;

 ■ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 
od pełnomocnictwa lub prokury;

 ■ projekt umowy o wykorzystanie zdolności 
przepustowej;

 ■ aktualne stanowiska stron umowy z zazna-
czeniem tych części umowy, co do których 
strony nie doszły do porozumienia.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK 
po otrzymaniu wniosku?

Zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę 
infrastruktury o wszczęciu na wniosek postępo-
wania administracyjnego w sprawie zawarcia 
umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.
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Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Decyzję, w sprawie wykorzystania zdolności prze-
pustowej, która zastąpi umowę o wykorzystanie 
zdolności przepustowej. W decyzji tej Prezes UTK 
określa warunki umowy ustalone przez strony 
oraz rozstrzyga kwestie sporne co do których 
strony nie doszły do porozumienia.

Czy decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności?

Tak. Decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Kiedy decyzja wygasa? 

Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy 
o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz? 

 ■ 10 zł opłaty skarbowej (od wnioskodawcy) 
od dokonania przez Prezesa UTK czynności 
urzędowej na podstawie wniosku (wydanie 
decyzji w sprawie wykorzystania zdolno-
ści przepustowej, która zastępuje umowę 
o wykorzystanie zdolności przepustowej). 
Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;

 ■ 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub 
prokurenta. Potwierdzenie przelewu dołącz 
do wniosku.

Ile będziesz czekać?

 ■ nie dłużej niż miesiąc od dostarczenia kom-
pletnych dokumentów;

 ■ do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych 
dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie 
skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może 
ulec wydłużeniu? 

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodat-
kowych dokumentów lub informacji.

Więcej informacji:

h t t p s : / / u t k . g o v . p l / p l / u s l u g i / p r z e -
w o z n i c y / u s l u g i - d l a - p r z e w o z n i k o w /
dostep-do-infrastruktur
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Dostęp do Obiektów Infrastruktury Usługowej

Nadzór nad dostępem dla przewoźników do 
obiektów infrastruktury usługowej 

Operator obiektu infrastruktury usługowej 
odmówił ci dostępu do obiektu z naruszeniem 
przepisów art. 36b? Zgłoś skargę do Prezesa UTK. 
Po rozpatrzeniu sprawy Prezes UTK może wydać 
decyzję nakazującą operatorowi zapewnienie 
przewoźnikowi, w wyznaczonym terminie, do-
stępu do obiektu.

W jakich przypadkach operator może 
odmówić dostępu do obiektu?

 ■ kiedy przewoźnik może wykonać planowany 
przewóz kolejowy na porównywalnych eko-
nomicznie warunkach, korzystając z innego 
udostępnianego obiektu, z wyjątkiem sytu-
acji, gdy przewoźnik poinformuje operatora, 
że operator wskazanego obiektu odmówił 
mu do niego dostępu;

 ■ w sytuacji gdy pozytywne rozpatrzenie wniosku 
wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez 
operatora jakichkolwiek nakładów konieczne 
do realizacji tego celu;

 ■ gdy ze względu na brak wystarczającej zdol-
ności przepustowej pozytywne rozpatrzenie 
wniosku uniemożliwiłoby temu operatorowi 
realizację uzasadnionych potrzeb własnych lub 
wykonanie zobowiązań wynikających z umów 
zawartych uprzednio z innymi przewoźnikami 
kolejowymi.

Kto może złożyć do Prezesa UTK skargę? 

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

Co należy dołączyć do skargi?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody 
(np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materia-

ły) na potwierdzenie podniesionych w skardze 
zarzutów.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ dokumentu pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzie-

lonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnic-
twa w Centrali UTK wnieś opłatę w wysokości 17 zł 
na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa. 

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po 
otrzymaniu skargi?

 ■ analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności 
wszczęcia postępowania administracyjnego;

 ■ w uzasadnionych przypadkach zawiadamia 
o wszczęciu postępowania administracyjnego;

 ■ złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się 
jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza 
się go do akt postępowania administracyjnego.

Gdzie złożyć skargę?

 ■ skargę możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu;

 ■ możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP.

43



Ile zapłacisz?

10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa 
UTK czynności urzędowej

Ile będziesz czekał?

 ■ do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania 
administracyjnego;

 ■ do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępo-
wania administracyjnego – jeśli sprawa jest 
szczególnie skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może 
ulec wydłużeniu? 

Jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodat-
kowego materiału dowodowego lub wykonania 
dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynię-
cia wniosku strony o przesłuchanie świadka lub 
o dopuszczenie dowodu).

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której na-
każe operatorowi zapewnienie przewoźnikowi 
kolejowemu, w wyznaczonym terminie, dostępu 
do obiektu.

Nadzór nad sporządzonym przez operatora 
regulaminem obiektu infrastruktury 
usługowej 

Czy Prezes UTK sprawuje nadzór nad 
sporządzonym przez operatora regulaminem 
obiektu infrastruktury usługowej?

Tak. Operator obiektu infrastruktury usługowej ma 
obowiązek opracowania regulaminu dostępu do 
obiektu infrastruktury usługowej zgodnie z art. 36f 
ustawy o transporcie kolejowym. Na podstawie art. 
13 ust. 1 pkt 2 lit. a Prezes UTK sprawuje nadzór 
nad sprawiedliwym i niedyskryminującym trakto-
waniem przez operatorów obiektu infrastruktury 

usługowej wszystkich przewoźników kolejowych 
w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury 
usługowej poprzez kontrolę poprawności opra-
cowania oraz stosowania regulaminu.

Kto może złożyć do Prezesa UTK skargę? 

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

Co należy dołączyć do skargi?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody 
(np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materia-
ły) na potwierdzenie podniesionych w skardze 
zarzutów.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 ■ pełnomocnictwa;
 ■ dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzie-

lonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa 
w Centrali UTK wnieś opłatę w  wysokości 17 zł na 
rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego 
Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa. 

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym 
z Oddziałów Terenowych UTK, wnieś opłatę 
na rachunek bankowy właściwego miejscowo 
organu podatkowego.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po 
otrzymaniu skargi?

 ■ analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności 
wszczęcia postępowania administracyjnego;

 ■ w uzasadnionych przypadkach zawiadamia 
o wszczęciu postępowania administracyjnego;

44



 ■ złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się 
jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza 
się do akt postępowania administracyjnego

Gdzie złożyć skargę?

 ■ skargę możesz złożyć osobiście w Centrali UTK 
lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu;

 ■ możesz również wysłać wniosek pocztą lub 
przez ePUAP 

Ile zapłacisz?

10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa 
UTK czynności urzędowej

Ile będziesz czekał?

 ■ do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania 
administracyjnego;

 ■ do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępo-
wania administracyjnego – jeśli sprawa jest 
szczególnie skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może 
ulec wydłużeniu? 

Jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodat-
kowego materiału dowodowego lub wykonania 
dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynie-
cie wniosku strony o przesłuchanie świadka lub 
dopuszczenie dowodu).

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której nałoży na 
operatora obiektu infrastruktury usługowej obo-
wiązek wprowadzenia zmian w opublikowanym 
regulaminie obiektu, w szczególności w zakresie:

 ■ wysokości opłat, które operator pobiera 
od przewoźników kolejowych za dostęp 
do obiektu, uwzględniając zasady kalkulacji 
opłaty, o których mowa w art. 36e ust. 2 usta-

wy o transporcie kolejowym (opłaty nie mogą 
przekraczać kosztów udostępniania obiektu 
ponoszonych przez operatora powiększo-
nych o rozsądny zysk określony jako stopa 
zwrotu z kapitału własnego ustalona przez 
operatora, uwzględniająca ewentualne ryzy-
ka, w szczególności związane z przychodami, 
oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora 
w ostatnich latach, nie większą niż 10%) oraz 
wysokość opłat pobieranych przez innych 
operatorów za udostępnianie i świadczenie 
usług w takich samych obiektach; terminów 
składania wniosków o dostęp do obiektu, 
uwzględniając zdolność przepustową drogi 
kolejowej wchodzącej w skład obiektu, rodzaju 
usług w nim świadczonych oraz uzasadnione 
potrzeby przewoźników kolejowych. 

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/infrastruktura-uslugowa/
uslugi-dla-infrastruktu
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Skargi i reklamacje pasażerów 

Skargi

Jeśli nie poniosłeś strat finansowych, ale chcesz 
zgłosić uwagi, skargi czy wnioski:

 ■ dotyczące personelu spółki kolejowej czy 
np. podróży pociągiem - napisz do danej spółki;

 ■ dotyczące dworców kolejowych – napisz 
za pośrednictwem formularza lub wyślij 
wiadomość na adres kontakt@pkp.pl (Polskie 
Koleje Państwowe S.A.); 

 ■ związane z remontem torów, peronami, ko-
munikatami megafonowymi i informacją pasa-
żerską - napisz za pośrednictwem formularza 
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

Każda spółka ma 1 miesiąc na przygotowanie 
odpowiedzi. Jeśli odpowiedź nie będzie 
satysfakcjonująca lub wcale jej nie otrzymasz, 
możesz skontaktować się z Urzędem Transportu 
Kolejowego - pod adresem dedykowanej skrzynki 
pasazer@utk.gov.pl, infolinii o prawach pasażerów 
(tel. 22 460 40 80), internetowego formularza 
kontaktowego (dostępnego na stronie  
www.utk.gov.pl), skrzynki ePUAP (/UTK/skrytka), 
poczty tradycyjnej lub osobiście.

Zauważyłeś pociąg jadący z otwartymi drzwiami, 
niedziałającą sygnalizację na przejeździe kole-
jowym lub inną niepokojącą sytuację? A może 
uważasz, że zostały naruszone prawa pasażerów, 
w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się? W takich przypadkach napisz bezpośrednio 
do Urzędu Transportu Kolejowego.

Reklamacje

Jeśli poniosłeś straty finansowe i chcesz zgłosić 
problem dotyczący zakupu biletu lub podróży 
pociągiem, te informacje są właśnie dla Ciebie. 
Ogólna zasada jest następująca: w pierwszej 
kolejności należy zwrócić się do spółki kolejo-
wej (przewoźnika). Ma ona 30 dni na przygoto-
wanie odpowiedzi. Gdy odpowiedź nie będzie 
satysfakcjonująca lub wcale jej nie otrzymasz, 
możesz skontaktować się z Urzędem Transportu 
Kolejowego.

W przypadku wątpliwości co do wyboru właściwej 
ścieżki służymy pomocą! Pracownicy UTK chętnie 
odpowiedzą także na inne pytania dotyczące praw.

Więcej informacji:

https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/skargi-i-rekla-
macje/12096,Skargi-i-reklamacje.html
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Rzecznik Praw Pasażera Kolei

Zadaniem Rzecznika jest polubowne rozwiązywanie 
sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami 
z rynku kolejowego. Gdy reklamacja nie zostanie 
rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniami pasażera 
nie trzeba już iść do sądu – można skierować 
zgłoszenie do Rzecznika. Natomiast skargi na 
funkcjonowanie systemu kolejowego czy nie-
dogodności w podróży nadal należy kierować 
do Prezesa UTK.

Kiedy Rzecznik może wszcząć postępowanie?

Pamiętaj, że o pomoc do Rzecznika możesz 
zwrócić się dopiero po złożeniu reklamacji do 
przedsiębiorcy, kiedy nie zostanie ona pozytyw-
nie rozpatrzona.

Dobrowolność udziału w postępowaniu

Postępowanie przed Rzecznikiem ma charakter 
dobrowolny.  Oznacza to, że masz prawo wy-
cofania się z postępowania na dowolnym jego 
etapie. Masz także prawo nie wyrazić zgody na 
przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub 
nie zastosować się do niej. Takie same prawa ma 
przedsiębiorca, z którym jesteś w sporze.

Bezstronność

W postępowaniu polubownym Rzecznik jest bez-
stronny. Oznacza to, że traktuje zarówno Ciebie, 
jak i przedsiębiorcę w sposób równy. Rzecznik 
podczas postępowania bierze pod uwagę za-
równo Twoją argumentację, jak i stanowisko 
drugiej strony.

Jaki jest cel postępowania polubownego?

W postępowaniu Rzecznik uwzględnia argumenty 
obu stron i stara się znaleźć rozwiązanie, które 
doprowadzi do zakończenia sporu, a jednocześnie 
będzie akceptowalne dla Ciebie i spółki. Ważne 

jest, abyś był otwarty i gotowy zaakceptować 
ustępstwa w zakresie Twojego żądania. Tego 
samego oczekujemy od przedsiębiorcy.

W postępowaniu polubownym aktywny jest nie 
tylko Rzecznik, ale również Ty i przedsiębiorca. 
Obie strony mogą składać własne propozycje 
rozwiązania konfliktu, przedstawiać stanowiska 
lub dowody, które Rzecznik weźmie pod uwagę 
w prowadzonym postępowaniu.

Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania sporu na wcze-
śniejszym etapie, Rzecznik, po uwzględnieniu 
zgromadzonych dowodów oraz stanowisk stron, 
przedstawi Tobie i przedsiębiorcy, z którym toczysz 
spór, propozycję jego rozwiązania.  Będzie ona 
uwzględniała stanowiska obu stron.

Poufność

Rzecznikowi zależy, aby stworzyć w trakcie po-
stępowania polubownego jak najlepsze warunki 
do rozmów i wypracowania kompromisu. Ważne 
jest zaufanie do postępowania polubownego, 
w tym pewność, że zarówno Ty, jak i przedsię-
biorca możecie rozmawiać bez obaw, a składa-
ne oświadczenia, w tym propozycje rozwiązań 
konfliktu, nie będą ujawniane. Dlatego przebieg 
postępowania polubownego, w tym treść przed-
stawianych przez strony oraz Rzecznika propozycji 
rozwiązania sporu, jest poufna. Zarówno Ty , jak 
i przedsiębiorca nie powinniście ujawniać infor-
macji dotyczących tego postępowania, w tym 
również na etapie ewentualnego postępowania 
sądowego.

Czas trwania postępowania

Rzecznik na przeprowadzenie postępowania 
ma 90 dni od dnia doręczenia mu kompletnego 
wniosku o wszczęcie postępowania. W przypadku 
sporu szczególnie skomplikowanego termin ten 
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może być przedłużony. Postępowanie kończy 
się sporządzeniem protokołu z jego przebiegu, 
który uwzględnia informację w zakresie tego czy 
doszło do rozwiązania sporu.

Możliwość skorzystania z pomocy prawnej

Na każdym etapie postępowania polubownego 
możesz korzystać m.in. z pomocy osób trzecich, 
w tym osób świadczących profesjonalną pomoc 
prawną.

Koszty postępowania

Postępowanie przed Rzecznikiem jest dla pasa-
żera wolne od opłat.

Język postępowania

Postępowanie przed Rzecznikiem prowadzone jest 
w języku polskim, w tym języku należy również 
sporządzić wniosek. Jeżeli nie znasz j. polskiego 
złóż wniosek w j. angielskim. Postępowanie bę-
dzie prowadzone w j. polskim, jednak pomożemy 
Ci przetłumaczyć jego najważniejsze elementy.

Więcej informacji

https://www.pasazer.gov.pl/
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Przedłużenie terminu zakończenia postępowania komisji 
kolejowych 

Postępowanie w sprawach wypadków i  incy-
dentów prowadzonych przez komisje kolejowe 
powinno być zakończone przed upływem 30 dni 
roboczych od dnia wypadku lub incydentu 
(terminem zakończenia postępowania jest data 
podpisania protokołu ustaleń końcowych przez 
komisję kolejową), jednakże w uzasadnionych 
przypadkach Prezes UTK może przedłużyć termin 
zakończenia postępowania. 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może być złożony wyłącznie przez prze-
wodniczącego komisji kolejowej. 

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Wniosek musi zostać złożony przed upływem 
30 dni roboczych od dnia wypadku lub incydentu.

Jeśli postępowanie komisji było już przedłużone 
decyzją Prezesa UTK, kolejny wniosek należy 
złożyć przed upływem terminu wyznaczonego 
w decyzji Prezesa UTK.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien 
zawierać: 

 ■ Imię i nazwisko przewodniczącego komi-sji 
wraz z jego własnoręcznym podpisem lub 
podpisem elektronicznym (certyfikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym) oraz pełną 
nazwą jego zakładu pracy;

 ■ Datę i miejscowość sporządzenia wniosku;
 ■ Dokładne określenie zdarzenia, którego doty-

czy wniosek (data, godzina, miejsce);
 ■ Proponowaną datę przedłużenia postępowania;
 ■ Uzasadnienie wniosku.

Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek w formie papierowej możesz wysłać 
pocztą bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu 
Transportu Kolejowego w Warszawie lub w Od-
dziale Terenowym UTK właściwym dla miejsca 
zdarzenia.

Możesz również złożyć wniosek poprzez platformę 
ePUAP (musi zawierać Twój podpis elektroniczny).

Pamiętaj, że przesłanie skanu wniosku jedynie 
za pomocą poczty elektronicznej nie jest skuteczne!

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 ■ o przedłużeniu terminu zakończenia po-stę-
powania komisji kolejowej (w uzasadnio-
nym przypadku, gdy wniosek został złożony 
w terminie przez przewodniczącego komisji 
kolejowej);

 ■ o odmowie przedłużenia terminu zakończenia 
postępowania komisji kolejowej (w przypadku 
braku spełnienia jednej ze wskazanych wyżej 
przesłanek);

 ■ o umorzeniu postępowania w całości (w przy-
padku złożenia podpisanego protokołu ustaleń 
końcowych przed wydaniem decyzji Prezesa 
UTK o przedłużeniu postępowania).
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Opłaty skarbowe uiszcza się:

 ■ z tytułu wydania decyzji administracyjnej (10zł) - na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa;

 ■ z tytułu złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (17 zł): 
 - w przypadku złożenia dokumentu w Centrali UTK - na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 

0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 
02021 Warszawa,

 - w przypadku złożenia dokumentu w Oddziałach Terenowych UTK – na rachunek bankowy 
właściwego miejscowo organu podatkowego (Urzędu Miasta zgodnie z wykazem):

Nazwa organu Adres Numer rachunku
Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

31-004 Kraków
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Urząd Miasta Lublina
plac Króla Władysława Łokietka 1, 

20-109 Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Urząd m.st. Warszawy  

Dzielnica Ochota
ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK

Uregulowania dotyczące ww. opłat (w tym wykaz obowiązujących stawek oraz procesów, za których 
realizację są one pobierane) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. 2017 poz. 901).

Opłaty dotyczą m.in.:
 ■ wydania, zmiany lub przedłużenia autoryzacji bezpieczeństwa;
 ■ wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. A;
 ■ wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. B;
 ■ wydania, zmiany lub przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa;
 ■ wydania certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych;
 ■ rejestracji pojazdów kolejowych;
 ■ udzielenie licencji przewoźnika kolejowego1 

Opłaty powinny być wnoszone na konto Urzędu Transportu Kolejowego 47 1010 1010 0055 0022 
3100 0000. W przypadku dokonywania opłat spoza Polski należy je wnosić na konto PL 47 1010 1010 
0055 0022 3100 0000 SWIFT/BIC NBPLPLPW.

1) Uregulowania dotyczące opłaty za udzielenie licencji przewoźnika kolejowego i licencji tymczasowej prze woźnika kolejo-
wego określa art. 50 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. 
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji 
tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 196, poz. 1515).
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Ankieta dotycząca jakości obsługi w UTK

Szanowni Państwo,

w Urzędzie Transportu Kolejowego chcemy zagwarantować najwyższą jakość usług dla naszych 
klientów. 

Dokładamy wszelkich starań, by obsługa w każdym przypadku była sprawna i profesjonalna. 
Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Zebrane informacje posłużą do udoskonalania usług 

świadczonych przez UTK.

Ignacy Góra 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://utk.gov.pl/ankieta



Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.utk.gov.pl


