
Bezpieczeństwo kolei w Polsce. 
Najważniejsze regulacje prawne, decyzje i inicjatywy 

2003 – 2021

Jak regulacje prawne zmieniły kolej?
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Na początek trochę ciekawostek…

80
Liczba nowelizacji ustawy o 
transporcie kolejowym w latach 
2003 – 2021

424
Największa liczba dni bez 
nowelizacji ustawy 
(01.01.2010 - 01.03.2011)

… a tyle stron liczy ostatni 
tekst jednolity z 2020 r.

Dwukrotnie nowelizacje ustawy 
opublikowano w Dzienniku Ustaw pod tym 
samym numerem pozycji:
• 962 – w 2004 i 2014 r.
• 1658 - w 2006 i 2009 r. 

121

Tyle stron w Dzienniku Ustaw 
liczyła oryginalna wersja ustawy z 
2003 r. …
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Ważniejsze nowelizacje ustawy o transporcie kolejowym

2003 2004 2006 2009 2011 2013 2015 2018 2019 2020 2021
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Bezpieczeństwo i interoperacyjność w pierwszej wersji ustawy 2003

PRZEWOŹNIK KOLEJOWY:

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY:

UŻYTKOWNIK BOCZNICY KOLEJOWEJ:

dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności jest świadectwo bezpieczeństwa wydawane przez 
Prezesa UTK m.in. po zatwierdzeniu przepisów wewnętrznych określających niektóre aspekty działalności

ZDARZENIA KOLEJOWE:

Prezes UTK przewodniczy komisjom badającym katastrofy kolejowe i nadzoruje pracę komisji badających pozostałe 
rodzaje wypadków kolejowych

TABOR KOLEJOWY:

dokumentem umożliwiającym użytkowanie pojazdu w Polsce jest świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
wydawane przez przeprowadzeniu badań przez uprawnione jednostki krajowe



5

Pierwsze wdrożenia dyrektyw unijnych
2004
2006

PRZEWOŹNIK KOLEJOWY:

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY:

dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności jest certyfikat albo autoryzacja bezpieczeństwa, a 
warunkiem jego uzyskania jest zatwierdzenie przepisów wewnętrznych i posiadanie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem

INTEROPERACYJNOŚĆ KOLEI:

pojawia się pojęcie interoperacyjności i związane z tym przepisy, które w praktyce mogą być stosowane jedynie do 
Kolei Dużych Prędkości. 

Nadal zatem dokumentem umożliwiającym użytkowanie pojazdu w Polsce jest świadectwo dopuszczenia do 
eksploatacji wydawane po przeprowadzeniu badań przez uprawnione jednostki krajowe

UŻYTKOWNIK BOCZNICY KOLEJOWEJ:

dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności jest świadectwo bezpieczeństwa wydawane przez 
Prezesa UTK m.in. po zatwierdzeniu przepisów wewnętrznych określających niektóre aspekty działalności

ZDARZENIA KOLEJOWE:

pojawia się nowa klasyfikacja zdarzeń kolejowych na poważne wypadki, wypadki i incydenty. Powstaje Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która przejmuje od Prezesa UTK nadzór nad pracą komisji kolejowych i 
badanie poważnych wypadków
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• Wcześniejsze wymagania:  maszynista pojazdów trakcyjnych

Zmiana uprawnień maszynistów

Wydający: 
pracodawca

Wydający: 
pracodawca

Wydający: 
Prezes UTK

2009

• Nowe wymagania:  maszynista

— Prawo kierowania pojazdem kolejowym 

— Karta znajomości odcinka linii kolejowej (szlaku)

— Licencja maszynisty

— Świadectwo maszynisty

• W okresie 2012 – 28.10.2018 Prezes UTK wydał 18 073 licencji maszynisty

DATA  GRANICZNA: 29 października 2018 r.
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Wypadki kolejowe w latach 2010-2012 2010
2012

• Seria wypadków w latach 2010-2012:

– 8 listopada 2010 r. zderzenie pociągów towarowych na stacji w
Białymstoku skutkujące pożarem i dużymi zniszczeniami, bez ofiar 
śmiertelnych

– 12 sierpnia 2011 r. na skutek wykolejenia pociągu w Babach giną 2 
osoby, a 81 zostaje rannych

– 3 marca 2012 r. w katastrofie pod Szczekocinami na skutek 
czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich ginie 16 osób, a 
ciężko rannych zostaje 61

• Po wypadku pod Szczekocinami do Polski przyjeżdżają audytorzy 
ERA, którzy szczegółowo analizują obowiązujące przepisy w świetle 
prawa UE i formułują szereg zaleceń

• W kolejnych latach zalecenia Agencji, poparte stanowiskiem Komisji 
Europejskiej, stanowią podstawę do wdrażania kolejnych zmian w 
obowiązującym prawie, a także nowych inicjatyw w zakresie 
bezpieczeństwa 
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Systemowe podejście do procesu kontroli

NADZÓR OPARTY NA PROCESACH FUNKCJONUJĄCYCH W PODMIOCIE

PROAKTYWNE PODEJŚCIE DO RYZYKA – STAŁE MONITOROWANIE RYNKU 
I WCZESNE WYKRYWANIE TRENDÓW I ZMIAN

2012 …
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Wdrożenie nadzoru opartego na ryzyku

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia w sprawie CSM w odniesieniu do nadzoru krajowe organy 
ds. bezpieczeństwa muszą wdrożyć strategię nadzoru. 

Tworzy się również Plan nadzoru, który  powinien zapewniać praktyczne stosowanie strategii 
nadzoru. Ponieważ plan nadzoru wywodzi się ze strategii nadzoru, powinien się opierać na ryzyku, 
w odniesieniu, do którego w strategii nadzoru określono, że wymaga nadzoru. 

Poziom ryzyka rynku kolejowego określany jest na podstawie szczegółowych analiz w zakresie:

ZDARZEŃ KOLEJOWYCH

WYNIKÓW DZIAŁAŃ NADZORCZYCH

ZGŁOSZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO

POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

PARAMETRÓW RYNKU KOLEJOWEGO

Autorskie narzędzia analityczne:

WSKAŹNIK NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WSKAŹNIK WYPADKOWOŚCI

OCENA WAGI NIEPRAWIDŁOWOŚCI

MACIERZ RYZYKA

Cele Strategii Nadzoru

2012 …
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Nadzór nad czasem pracy maszynistów

• Jedną z przyczyn wypadku w Białymstoku stwierdzonym w raporcie 
PKBWK były nieprawidłowości dotyczące przekraczania ustawowego 
czasu pracy maszynistów skutkującego przemęczeniem

• Nowelizacja ustawy w 2013 r. wprowadziła art. 22ca nakładający na 
maszynistów (i prowadzących pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie 
bocznicy kolejowej) obowiązek składania pisemnych oświadczeń o 
podjęciu zatrudnienia u innego pracodawcy zawierających informację 
dotyczącą przeciętnej tygodniowej liczby godzin prowadzenia pojazdu 
kolejowego lub pociągu u innego pracodawcy

• Wprowadzono również przepisy karne w art. 65 ust. 1a: Kto uchyla się od 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22ca ust. 1, albo zawiera w 
nim informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny

2013
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Deregulacja niektórych stanowisk kolejowych

Do 10 grudnia 2014 r. ustawa o transporcie kolejowym nie wymieniała stanowisk bezpośrednio związanych z 
prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 
kolejowych.

Stanowiska kolejowe były określone w kolejnych rozporządzeniach wykonawczych Ministra 
Infrastruktury m.in.:
- z 16 sierpnia 2004 r. 
- z 18 lutego 2011 r.

Nazwy stanowisk kolejowych do art. 22d u.t.k. wprowadziło wejście w życie 11 grudnia 2014 r. art. 9 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ustawa zderegulowała trzy zawody: 
zwrotniczego, mostowniczego, dróżnika obchodowego, których nie wymieniono w art. 22d u.t.k.

Zwrotniczy ponownie stał się zawodem regulowanym 17 kwietnia 2020 r. wraz z wejściem w życie ustawy 
z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Warunki kwalifikacyjne określono w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 stycznia 2021 r. 

2014
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Więcej odpowiedzialności dla podmiotów 2013
2015

• W 2013 r. wprowadzono pojęcie podmiotu odpowiedzialnych za utrzymanie 
(ECM) pojazdu kolejowego, a także obowiązek ich certyfikacji w odniesieniu 
do ECM dla wagonów towarowych

a) Pod koniec 2014 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków technicznych eksploatacji pojazdów rezygnując z
zatwierdzania Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) dla
wagonów towarowych – aby ujednolicić kwestię odpowiedzialności za
utrzymanie

b) Ostatecznie w 2017 r. zrezygnowano z zatwierdzania DSU dla
wszystkich pojazdów wpisanych do rejestru i tym samym
posiadających ECM

• Nowelizacja ustawy z 2015 r. zniosła obowiązek zatwierdzania przez
Prezesa UTK przepisów wewnętrznych przewoźników kolejowych i
zarządców infrastruktury

Było to jedno z zaleceń po audycie ERAw Polsce



13

Nadzór nad pracą komisji kolejowych

Marzec 2016 roku
nowelizacja ustawy o 

transporcie kolejowym

Przejęcie nadzoru nad
komisjami kolejowymi

Pomoc
w rozwiązywaniu sporów

Zawiadomienie 
o zdarzeniu

Porozumienie
z Przewodniczącym 

PKBWK

Przedłużenie 
postępowania 

na umotywowany wniosek 
przewodniczącego

Analiza
Protokołu Ustaleń 

Końcowych

Działania naprawcze
np. współpraca w celu 

uzupełnienia lub korekty PUK, 
pisemne wystąpienie do 

przewodniczącego, 
przekazanie do PKBWK, 
postępowanie kontrolne

POPRAWA 
BEZPIECZEŃSTWA 

TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO

2015
(wejście w życie 2016)
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Wdrożenie interoperacyjności taboru

• Krajowe przepisy przejściowe 
umożliwiały homologację taboru 
po ocenie na zgodność 
z przepisami krajowymi, pomimo 
obowiązywania TSI

• Praktyka unikania homologacji 
pojazdów modernizowanych za 
pomocą oceny znaczenia zmiany

• Publikacja stanowisk Prezesa UTK w sprawie 
okresów przejściowych TSI Loc&Pas oraz TSI 
WAG – każdy pojazd liniowy ma być oceniany 
na zgodność z TSI

• Przewodnik Prezesa UTK o zarządzaniu  
modyfikacjami pojazdów kolejowych – ocena 
zgodności i zarządzanie ryzykiem to dwa 
odrębne procesy: każdy pojazd 
modernizowany wymaga nowej homologacji

2016 r. 2017 r.

2016
2017
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Szereg stanowisk Prezesa UTK porządkujących 
proces oceny zgodności inwestycji liniowych

Wdrożenie interoperacyjności infrastruktury

Poprawa dostępności dworców kolejowych dla osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się poprzez 

wyegzekwowanie stosowania TSI PRM przy budowie, 
odnowieniach i modernizacjach

Poprawa jakości działania jednostek notyfikowanych i 
ujednolicenie ich praktyki poprzez publikację stanowisk i 
wytycznych oraz przeprowadzanie kompleksowych kontroli

Zapewnienie wydajności układu zasilania dla realizowanych inwestycji 
liniowych pomimo podziału właścicielskiego podsystemu, poprzez publikację 

stanowisk precyzujących podział odpowiedzialności za ocenę zgodności 
podsystemu pomiędzy PKP PLK a PKP Energetyka

2016
2017
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Promocja i koordynacja wdrażania ERTMS

• Koordynacja migracji do GSM-R 
– 2017 r.

• Powołanie 

Grupy Użytkowników 
ERTMS – 2019 r.

• Wystąpienie z inicjatywą 
wyposażenia w ETCS Limited 
Supervision wszystkich linii 
nieprzeznaczonych do objęcia 
ETCS poziom 1 i 2 – 2020 r. 

2017 …
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• W 2018 r. przyjęte zostały przepisy wprowadzające 
szereg ułatwień dla pojazdów historycznych i 
turystycznych

• Pojazdy te nie muszą: być rejestrowane, posiadać 
ECM i podlegać ocenie na zgodność z TSI

Koleje historyczne i PKBWK 2018
2019

• W II połowie 2019 r. opublikowana została ustawa 
przenoszącą PKBWK ze struktur Ministerstwa 
Infrastruktury do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

• Było to ostatnie z zagadnień zidentyfikowanych w trakcie audytu
ERAw 2012 r.
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18 lat w pigułce

PRZEWOŹNIK KOLEJOWY I ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY:

przejście z zatwierdzania przepisów wewnętrznych przez Prezesa UTK do podejścia opartego na odpowiedzialności 
podmiotów, ocenie ryzyka i systemie zarządzania bezpieczeństwem

INTEROPERACYJNOŚĆ KOLEI:

obszar największych zmian w ustawie. W 2003 r. pojęcie zupełnie nieznane, potem długo były to przepisy niemal niestosowane. 
Sytuacja ulega diametralnej zmianie w 2016 i kolejnych latach

ZDARZENIA KOLEJOWE:

wprowadzenie niezależnego badania zdarzeń przez PKBWK, ale w zakresie nadzoru nad komisjami kolejowymi historia zatacza koło 
(w 2003 r. Prezes UTK nadzorował komisje powypadkowe)

UŻYTKOWNIK BOCZNICY KOLEJOWEJ:

rezygnacja z zatwierdzania przepisów przez Prezesa UTK, ale pozostałe wymagania nie uległy większej zmianie 

MASZYNIŚCI:

kiedyś obszar nieuregulowany na poziomie ustawy, ale prawo unijne przyznało Prezesowi UTK nowe kompetencje w tym obszarze. 
A przed nami wdrożenie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

UTRZYMANIE POJAZDÓW KOLEJOWYCH:

odejście od zatwierdzania Dokumentacji Systemu Utrzymania na rzecz podejścia systemowego – podobnie jak w przypadku 
przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
16 czerwca 2021

www.utk.gov.pl


