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Bocznica kolejowa;
Użytkownik bocznicy kolejowej;
Status bocznicy kolejowej;
Wniosek o wydanie, przedłużenie i zmianę świadectwa bezpieczeństwa wraz
z niezbędnymi załącznikami;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1320);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie
opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz.
1358);
Przenoszenie praw w decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa;
Termin ważności uprawnień w związku z Covid-19;
Nadzór na bocznicą kolejową.
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Wymagania formalne dotyczące bocznic
kolejowych
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Bocznica kolejowa
Pojęcie zdefiniowane w art. 4 pkt 10 ustawy o transporcie kolejowym
 Bocznica kolejowa wyznaczona przez zarządcę
infrastruktury droga
kolejowa, połączona
bezpośrednio lub pośrednio
z linią kolejową, służąca do
wykonywania czynności
ładunkowych,
utrzymaniowych lub postoju
pojazdów kolejowych albo
przemieszczania i włączania
pojazdów kolejowych do
ruchu po sieci kolejowej
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Bocznica kolejowa



Bocznica kolejowa to tor
albo tory kolejowe wraz z
elementami wymienionymi
w załączniku nr 1 do ustawy
o transporcie kolejowym



Bocznica ma połączenie z
linią kolejową (bezpośrednio
albo pośrednio, np. poprzez
inną bocznicę kolejową)

5

Użytkownik bocznicy kolejowej
Jest to podmiot zarządzający bocznicą kolejową.


Od 9 grudnia 2017 r. istnieje obowiązek sporządzenia statutu sieci kolejowej przez zarządców
infrastruktury kolejowej, w tym przez użytkowników bocznic kolejowych – obowiązek dotyczy
tylko eksploatowanych dróg kolejowych



W statucie sieci kolejowej wymienia się zarządzane drogi kolejowe, wskazując które z nich
stanowią linię kolejową lub bocznicę kolejową



W statucie sieci kolejowej można nadać drodze kolejowej status infrastruktury prywatnej,
nieczynnej
W przypadku, gdy bocznica została określona jako infrastruktura prywatna – tzn.,
że jest wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela
lub jej zarządcy innych niż przewóz osób
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Użytkownik bocznicy kolejowej
Zgodnie z art. 17d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym:
Warunkiem eksploatacji drogi kolejowej jest posiadanie
przez jej zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa w zakresie
elementów infrastruktury kolejowej, którymi zarządza
ust. 2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1) dróg kolejowych (…)
e) posiadających status bocznicy kolejowej;
ust. 3. Warunkiem eksploatacji drogi kolejowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit e) ustawy o
transporcie kolejowym, jest posiadanie przez jej zarządcę świadectwa bezpieczeństwa
Powyższe oznacza, że do rozpoczęcia działalności na bocznicy kolejowej, niezbędne jest wcześniejsze
uzyskanie przez jej użytkownika świadectwa bezpieczeństwa
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Świadectwo bezpieczeństwa
Dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania
przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania jednolitego
certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa

Żadna bocznica kolejowa nie
może funkcjonować bez
ważnego uprawnienia do
użytkownika bocznicy kolejowej

Świadectwo wydawane jest
na 5 lat i co 5 lat przedłużane
na wniosek użytkownika
bocznicy kolejowej
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa


Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa
składa użytkownik bocznicy kolejowej załączając
dokumenty wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o
transporcie kolejowym



Wniosek winien być podpisany zgodnie ze
sposobem reprezentacji Strony wskazanym w
KRS/CEiDG albo przez odpowiednio
ustanowionego pełnomocnika



W przypadku składania wniosku o przedłużenie
dokumentu:
należy podać numer decyzji wydającej poprzedni
dokument
numer świadectwa bezpieczeństwa, o którego
przedłużenie wnosi Strona

•
•
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - załączniki
1) Wykaz eksploatowanych typów budowli, typów urządzeń i typów pojazdów
kolejowych

Wykaz winien zawierać:
a) nazwę budowli
b) numer świadectwa dopuszczenia typu
c) datę jego wydania

W przypadku nie posiadania i nie eksploatowania własnych pojazdów kolejowych,
użytkownik bocznicy kolejowej nie umieszcza w wykazie pojazdów przewoźnika
obsługującego bocznicę
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - załączniki
2) Wykaz przepisów wewnętrznych
Podmiot ubiegający się o świadectwo
powinien przedłożyć wykaz przepisów
wewnętrznych, określających:
 warunki prowadzenia ruchu kolejowego
 utrzymania infrastruktury na bocznicy
kolejowej
 albo oświadczenie o stosowaniu
przepisów wewnętrznych innego zarządcy

W przypadku eksploatacji własnych pojazdów
kolejowych
dodatkowo
wykaz
przepisów
wewnętrznych, określających zasady i wymagania
organizacyjne związane z:
 utrzymaniem pojazdów kolejowych
 eksploatacją pojazdów kolejowych
 albo oświadczenie o stosowaniu przepisów
wewnętrznych przewoźnika kolejowego.

Bieżąca aktualizacja posiadanych przepisów
wewnętrznych jest obowiązkiem każdego
użytkownika bocznicy kolejowej
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - załączniki
3) Oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej
eksploatowanych pojazdów kolejowych
 w przypadku braku własnych pojazdów kolejowych,
zamiast ww. oświadczenia, należy złożyć oświadczenie o
nie posiadaniu i nie eksploatowaniu własnych pojazdów
kolejowych,
 należy złożyć tylko jedno oświadczenie,
 w oświadczeniu nie podaje się numerów i dat ważności
posiadanych świadectw sprawności technicznej,
 oświadczenie winno być podpisane przez użytkownika
bocznicy kolejowej,
 oświadczenie musi zawierać datę jego sporządzenia
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - załączniki
4) Oświadczenie o zatrudnianiu pracowników
Użytkownik bocznicy kolejowej składa oświadczenie potwierdzające, że na
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem
ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w
ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach
W przypadku eksploatowania własnych pojazdów kolejowych, należy również złożyć oświadczenie
potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych
rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w
ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach.
 oświadczenie podpisuje użytkownik bocznicy kolejowej,
 w oświadczeniu nie można zawrzeć zapisu, że użytkownik „nie zatrudnia”
pracowników,
 jeżeli pracowników, o których mowa w oświadczeniu, zatrudniają podmioty
zewnętrzne, należy poinformować o tym w oświadczeniu, jednakże jego treść
winna odpowiadać treści wskazanej w ustawie o transporcie kolejowym.
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - załączniki
5) Oświadczenie o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej
Oświadczam, że (nazwa wnioskodawcy) jest użytkownikiem
bocznicy kolejowej (pełna nazwa bocznicy kolejowej wraz z podaniem
miejsca jej odgałęzienia się względem linii kolejowej) w rozumieniu
art. 4 pkt 10a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym
W oświadczeniu składanym przez użytkownika bocznicy kolejowej
należy wskazać pełne odgałęzienie bocznicy kolejowej, spójne z:
1. Regulaminem pracy bocznicy
2. Schematem/planem bocznicy kolejowej
Nazwa bocznicy kolejowej wpisana w oświadczeniu również powinna pokrywać
się z nazwą bocznicy z Regulaminu – ponieważ taka nazwa zostanie wpisana na
wydane świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej
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Wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - załączniki
6) Regulamin pracy bocznicy kolejowej
Do wniosku o wydanie świadectwa
bezpieczeństwa użytkownik bocznicy
kolejowej składa
Regulamin pracy bocznicy kolejowej:
 uzgodniony przez zarządcę infrastruktury
kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest
połączona
 zatwierdzony przez jej użytkownika
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Rozporządzenie w sprawie świadectw bezpieczeństwa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa
i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1320)
Powyższe rozporządzenie weszło w życie 28 lipca 2021 r. i ma zastosowanie
do wszystkich postępowań, które zostały wszczęte przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego w dniu 28 lipca 2021 r. lub później
Do postępowań rozpoczętych i niezakończonych przed 28 lipca 2021 r.
zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania,
przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów
bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1548)

16

Rozporządzenie w sprawie świadectw bezpieczeństwa
Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia z 15 lipca 2021 r. (Dz. U. poz. 1320):
„Wniosek o przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa albo świadectwa bezpieczeństwa
składa się nie później niż 4 miesiące przed upływem okresu ważności tych dokumentów”
§ 4 ust. 6 ww. rozporządzenia stanowi, że:
„Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa złożony
z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 5, Prezes UTK traktuje
jako wniosek o wydanie nowego świadectwa bezpieczeństwa

Powyższe oznacza, że złożenie wniosku o przedłużenie świadectwa później niż 4 miesiące przed
upływem jego ważności skutkuje AUTOMATYCZNIE uznaniem takiego wniosku jako nowy

W takim przypadku wzrasta opłata z 3 500 zł do wysokości 7 000 zł
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Rozporządzenie w sprawie świadectw bezpieczeństwa
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z 15 lipca 2021 r. (Dz. U. poz. 1320):
„Wnioski o wydanie, przedłużenie lub aktualizację autoryzacji bezpieczeństwa oraz o wydanie,
przedłużenie lub zmianę świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganą dokumentacją składa się
w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej
§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że:
„dokumenty dołączane do wniosku o wydanie, przedłużenie lub
aktualizację autoryzacji bezpieczeństwa oraz o wydanie,
przedłużenie lub zmianę świadectwa bezpieczeństwa mogą być
składane w formie kopii, jeżeli wnioskodawca oświadczy, że są
one zgodne z oryginałem”
Od 28 lipca 2021 r. do wniosków można złożyć niepoświadczoną za zgodność z oryginałem (przez
radcę prawnego, adwokata lub notariusza) np. kopię regulaminu pracy bocznicy kolejowej, pod
warunkiem, że Wnioskodawca pisemnie oświadczy, że przedłożona kopia jest zgodna z oryginałem
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Rozporządzenie w sprawie opłat
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 1358)
Powyższe rozporządzenie weszło w życie 28 lipca 2021 r. i ma zastosowanie
do wszystkich postępowań, które zostały złożone do Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego w dniu 28 lipca 2021 r. lub później

Do postępowań rozpoczętych i niezakończonych przed 28 lipca 2021 r.
zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z 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. poz. 901, z późn. zm.)
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Rozporządzenie w sprawie opłat
Zgodnie z § 3 rozporządzenia z 22 lipca 2021 r. Opłaty pobiera się przy składaniu
wniosków o wydanie/przedłużenie/zmianę świadectwa bezpieczeństwa.
a) 7 000 zł przy składaniu wniosku o wydanie
świadectwa bezpieczeństwa,
b) 3 500 zł przy składaniu wniosku o przedłużenie
świadectwa bezpieczeństwa,
c) 1 500 zł przy składaniu wniosku o zmianę
świadectwa bezpieczeństwa.
Opłaty dokonuje się na konto Urzędu
Transportu Kolejowego:
47 1010 1010 0055 0022 3100 0000
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Rozporządzenie w sprawie opłat
 Opłaty powinien dokonać podmiot, który wnioskuje o wydanie
świadectwa bezpieczeństwa na swoją rzecz
 Opłata dokonana przez inny podmiot będzie uznana za
świadczenie nienależne
 Z wnioskiem należy uiścić całą opłatę za wydanie
dokumentu, jest to warunek rozpoczęcia
procedowania wniosku
 Nowe rozporządzenie nie dzieli już opłaty za wydanie
świadectwa bezpieczeństwa na wstępną i
uzupełniającą
 Po wydaniu świadectwa bezpieczeństwa nie będzie
żadnych dodatkowych opłat – bez względu na długość i
pracochłonność postępowania
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Przechodzenie praw w decyzjach administracyjnych

„…skoro świadectwo bezpieczeństwa jest ściśle związane ze strukturą i
organizacją danego przedsiębiorstwa, to nie można zaakceptować
sytuacji, w której świadectwo bezpieczeństwa wydane dla jednego
podmiotu, jest zmieniane w trakcie okresu jego obowiązywania
(świadectwo jest dokumentem terminowym) w zakresie podmiotowym,
gdyż wszelkie zapisy
i dokumenty, na podstawie których zostało wydane, ściśle dotyczą
podmiotu dla którego je wydano.”

(wyrok WSA z dnia 25 kwietnia 2016 r.
sygn. akt VI SA/Wa 2728/15)
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Przechodzenie praw w decyzjach administracyjnych

Wyłącznie zmiana nazwy spółki
(z A na B bez zmiany formy prawnej)
nie powoduje utraty uprawnień
przez dotychczasowego
użytkownika bocznicy kolejowej.
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Termin ważności uprawnień w związku z Covid-19
 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.)
 art. 15zzzy1 pkt 3: w przypadku gdy
termin
ważności
świadectwa
bezpieczeństwa, o którym mowa w art.
19 ustawy o transporcie kolejowym,
upływa w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin ważności świadectwa
bezpieczeństwa ulega przedłużeniu do
dnia upływu 180 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później.
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Nadzór Prezesa UTK nad bocznicami
kolejowymi

www.utk.gov.pl

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych
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Kontrole w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych
UDZIAŁ DZIAŁAŃ NADZORCZYCH,
W KTÓRYCH STWIERDZONO
NIEPRAWIDŁOŚCI W 2019 r.

UDZIAŁ DZIAŁAŃ NADZORCZYCH,
W KTÓRYCH STWIERDZONO
NIEPRAWIDŁOŚCI W 2020 r.

UDZIAŁ DZIAŁAŃ NADZORCZYCH,
W KTÓRYCH STWIERDZONO
NIEPRAWIDŁOŚCI W 2021 (I-X) r.

86%

77%

95%

WSKAŹNIK NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W 2019 ROKU: 6,05

WSKAŹNIK NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W 2020 ROKU: 5,09

* Dane to mogą ulec zmianie, ponieważ nie wszystkie kontrole zostały zakończone

WSKAŹNIK NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W 2020 ROKU: 5,91*
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Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic
kolejowych
- brak aktualnego regulaminu
pracy bocznicy kolejowej
DOKUMENTACJA
- brak dowodnego zapoznania
pracowników z przepisami
wewnętrznymi
- nieprawidłowo prowadzony
rejestr pojazdów kolejowych
50,5%
- brak nadzoru nad prowadzoną
dokumentacją pracowników
- brak lub błędy w metrykach
przejazdowych
- nieprowadzenie książki
kontroli stanu toru
- brak realizacji zaleceń
pokontrolnych w obszarze
utrzymania infrastruktury
kolejowej

- nieprawidłowe utrzymanie
nawierzchni kolejowej
- nieprawidłowa częstotliwość
wykonywania badań
technicznych rozjazdów i
pomiarów torów
- zły stan nawierzchni drogowej
na przejeździe kolejowo36,3%
drogowym
- nieprawidłowe oznakowanie
przejazdów i przejść
- niewłaściwy stan techniczny
tarcz i latarni zwrotnicowych
STAN TECHNICZNY
- nieprawidłowe oznakowanie
INFRASTRUKTURY
bocznicy
KOLEJOWEJ
- brak bieżącego utrzymania
urządzeń srk
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Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic
kolejowych
- brak nadzoru nad badaniami
KWALIFIKACJE
lekarskimi pracowników
PRACOWNIKÓW
- brak aktualnych egzaminów
okresowych pracowników
zatrudnionych na stanowisku
manewrowego
5,05%
- brak dokumentów
potwierdzających kwalifikacje
osób do wykonywania
oględzin rozjazdów
- brak wydania pracownikom
upoważnień do wykonywania
czynności
- brak właściwego nadzoru nad
doskonaleniem zawodowym
pracownika

4,27%

PROWADZENIE
RUCHU

- niewłaściwe
prowadzenie manewrów
na bocznicy
- pozostawienie rozjazdu
poza położeniem
zasadniczym
- brak nadzoru nad
płozami hamulcowymi w
obrębie bocznic
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Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic
kolejowych
STAN TECHNICZNY
I OZNAKOWANIE
POJAZDÓW

3,71%

- wystawienie świadectwa sprawności
technicznej lokomotywy niezgodnie z DSU
- eksploatacja pojazdu trakcyjnego bez
potwierdzenia wykonania jego
wymaganych czynności utrzymaniowych
- niezgodne z wymaganiami oznakowanie
pojazdu trakcyjnego
- nieprawidłowe zapisy w książce pokładowej
pojazdu z napędem
- brak właściwego nadzoru nad posiadaną
dokumentacją związaną z procesem
utrzymania pojazdów kolejowych
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Dziękuję za uwagę!

www.utk.gov.pl
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