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Instrukcja dla użytkownika systemu 
Kolejowe e-bezpieczeństwo
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PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNOŚCI

WYDRUK OŚWIADCZENIA

służy do przygotowania oświadczenia albo oświadczeń  o świadczeniu pracy lub 
usług, o których mowa w art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym, w celu jego 
wydruku i przedłożenia pracodawcy (zleceniodawcy):

1. maszynistom, którzy zaprzestają albo rozpoczynają wykonywanie
czynności na rzecz przewoźnika kolejowego posiadającego certyfikat
bezpieczeństwa lub zarządcom posiadającym autoryzację bezpieczeństwa;

2. prowadzącym pojazdy kolejowe, którzy zaprzestają albo rozpoczynają
wykonywanie czynności na rzecz użytkownika bocznicy kolejowej lub
przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.
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WYDRUK OŚWIADCZENIA

jest ogólnodostępny i nie wymaga logowania 
do systemu. Adres rejestru to:

https://keb.utk.gov.pl/

DOSTĘP DO REJESTRU

https://keb.utk.gov.pl/
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PULPIT NAWIGACYJNY

4

Choć na ekranie dostępny jest przycisk 
loguj to nie będziemy z niego korzystać!

Wyboru 
rejestru 
dokonujemy 
z menu 
bocznego
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FORMULARZ – DANE PRACOWNIKA

Pole jednokrotnego 
wyboru (radio button).  

W zależności od  
dokonanego wyboru 

możliwe będzie wybranie 
jednego lub wielu 

podmiotów, w których 
świadczone są praca lub 

usługi. 

Pole tekstowe. 
Nazwisko/nazwiska znajdujące 
się w dokumencie tożsamości. 

Pole tekstowe. 
Imiona znajdujące się w 

dokumencie 
tożsamości. 

Kalendarz 
umożliwiający 

wybór daty. 
Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 
zachowaniu 

formatu: 
RRRR-MM-DD 

Pole tekstowe
Miejscowość, w której 

podpisywane jest 
oświadczenie.

Pola tekstowe. 
Dane dotyczące 

adresu 
zamieszkania 

osoby 
składającej 

oświadczenie.
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FORMULARZ – DANE PRACODAWCY

Pole tekstowe. Uzupełnia się automatycznie 
po dokonaniu wyboru w polu „Pracodawca”.

Pole tekstowe. Wprowadzając 
dane należy stosować odstępy 

pomiędzy znakami 
(PL*71*2020*1234). 

Europejski numer identyfikacyjny  
(EIN) umożliwiający dostęp do 

danych w krajowym rejestrze licencji 
maszynistów. 

Wyszukiwarka. Umożliwia 
wyszukanie nazwy podmiotu 

kolejowego znajdującego się w 
systemie.

Pole wielokrotnego  wyboru 
(checkbox). Uzupełnia się 

automatycznie po dokonaniu 
wyboru w polu „Pracodawca”.

Role jakie podmiot pełni w systemie 
kolejowym.  

Pole liczbowe.  
Informacja dotyczącą przeciętnej tygodniowej 

liczby godzin prowadzenia pojazdu kolejowego 
lub pociągu u innego przewoźnika kolejowego, 
zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub 

przedsiębiorcy wykonującego przewozy w 
obrębie bocznicy kolejowej. 

Pole jednokrotnego 
wyboru 

(radiobutton). 
Charakter 

wykonywanych 
czynności.

Pole jednokrotnego 
wyboru (radio 

button). 
Stanowisko, na 

którym wykonywane 
są czynności 
związane z 

prowadzeniem 
pojazdu kolejowego.
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FORMULARZ – DODAWANIE KOLEJNEGO PRACODAWCY

Sekcja powtarzalna umożliwiająca dodanie 
trzeciego i  każdego kolejnego pracodawcy 

(zleceniodawcy).

Menu umożliwiające przesuwanie wpisów oraz ich usuwanie. 
Otwiera się po najechaniu na „strzałkę”. 

W przypadku zaznaczenia w  części „Wielu pracodawców”
pola „Tak” minimalna liczba pracodawców wynosi dwa. 

Możliwe jest usunięcie trzeciego i każdego kolejnego 
pracodawcy.
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FORMULARZ – ZATWIERDZANIE DANYCH

Przycisk umożliwiający 
sprawdzenie poprawności 
danych znajdujących się na 

formularzu.

Przycisk umożliwiający zapisanie 
danych znajdujących się na 

formularzu w postaci dokumentu 
w formacie PDF.

Przycisk umożliwiający 
zatwierdzenie 

wprowadzonych zmian.
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GENEROWANIE DOKUMENTU

Wypełnione oświadczenie generuje się 
po kliknięciu w przycisk „Wygeneruj 
PDF”. Po wciśnięciu pojawi się nowy 
widok umożliwiający pobranie 
wygenerowanego dokumentu.

Choć na ekranie dostępny jest także 
przycisk „PDF” to nie będziemy z niego 
korzystać! Wygeneruje on puste okno!
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POBIERANIE DOKUMENTU

Choć na ekranie dostępne są inne przyciski 
to nie będziemy z niech korzystać! Jest to 
standardowy zespół przycisków na 
formularzach, ale na tym formularzu nie 
wywołają one żadnej akcji. 

W celu wydruku wygenerowanego 
uzupełnionego formularza 
oświadczenia należy kliknąć 
przycisk „Pobierz” co skutkować 
będzie pobraniem dokumentu w 
formacie PDF. Dokument należy 
wydrukować i podpisać.
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Podpisane oświadczenie należy złożyć w dniu podjęcia albo zaprzestania 
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem pojazdu kolejowego 
na rzecz kilku podmiotów kolejowych, które pełnią funkcję:  przewoźnika 
kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy 
wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej:

1. przewoźnikowi posiadającemu certyfikat bezpieczeństwa,

2. zarządcy posiadającemu autoryzację bezpieczeństwa,

3. użytkownikowi bocznicy kolejowej,

4. przedsiębiorcy wykonującemu przewozy w obrębie bocznicy
kolejowej,

u którego lub których czynności te będą dalej wykonywane.

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA
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Dziękuję za uwagę!
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