
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 

 

(druk nr 474) 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 

1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784) 

 

Art. 3. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)  tramwajów i linii tramwajowych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2b, które stosuje się 

odpowiednio do linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym; 

2) transportu szynowego wykonywanego w ramach wewnątrzzakładowego procesu 

produkcji, przetwórstwa lub dystrybucji, jednego lub kilku sąsiadujących przedsiębiorstw, 

w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów 

hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy w nim uczestniczące nie wyjeżdżają 

poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają wyłącznie na infrastrukturę prywatną; 

3)  transportu linowego i linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a; 

4)  transportu kolejowego wykonywanego na liniach kolejowych o szerokości toru mniejszej 

niż 300 mm. 

2. Przepisów rozdziałów 2, 2aa-4b, 5a, 5b i 6-12, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a-d i pkt 3-

5, ust. 1b, 2a i 2b oraz art. 38a-38ba, nie stosuje się do infrastruktury nieczynnej. 

3.  Przepisów rozdziałów 2, 2aa, 2b, 4a, 4b, 5b, 6-6b, 7 i 10 oraz [art. 17a-17b] <art. 17a–

17ac> , art. 18a-18d, art. 23-23b, art. 23ca-23c. art. 23fa i art. 23h-23k, z wyjątkiem art. 5 

ust. 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 1a lit. b i pkt 2-5, ust. 1b, 2a i 2b oraz art. 25g, nie stosuje się do 

infrastruktury prywatnej i przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy, w tym do 

bocznic kolejowych będących infrastrukturą prywatną. 

4. Przepisów rozdziałów 6, 7 i 9 nie stosuje się do infrastruktury kolejowej znajdującej się na 

obszarze warsztatów naprawczych taboru kolejowego, wagonowni lub lokomotywowni. 
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5.  Przepisów rozdziałów 2aa, 4a, 5b i 6-6c oraz art. 5 ust. 3, 3a, 3c, 3d i 6, art. 13 ust. 1, [art. 

17a-17b] <art. 17a–17ac>, art. 18a-18d, art. 23-23b, art. 23ca-23c. art. 23fa, art. 23h-23k 

i art. 59-64 nie stosuje się do kolei wąskotorowych. 

6.  Przepisów rozdziałów 2b, 5b, 7 i 10 oraz [art. 17a-17b] <art. 17a–17ac> oraz art. 18a-

18d, z wyjątkiem art. 38ba, nie stosuje się do bocznic kolejowych niebędących 

infrastrukturą prywatną oraz do przedsiębiorców wykonujących na nich przewozy. 

7.  Przepisów rozdziałów 2, 2aa, 4a, 4b, 5a, 5b, 6-9 i 12 oraz art. 23-23b, art. 23ca-23c. art. 

23fa i art. 23h-23k nie stosuje się do metra. Przepisy rozdziałów 2b i 10 stosuje się 

odpowiednio. 

8.  Przepisów rozdziałów 4a oraz art. 23-23b, art. 23ca-23c. art. 23fa i art. 23h-23k nie stosuje 

się do sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei Unii i 

przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, oraz do 

przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci 

kolejowych. 

9.  Przepisów rozdziału 4a oraz art. 23-23b, art. 23ca-23c. art. 23fa i art. 23h-23k nie stosuje 

się do: 

1) infrastruktury kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub 

historycznego; 

2)  pojazdów historycznych, pojazdów turystycznych oraz pojazdów kolejowych 

przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego. 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  infrastruktura kolejowa - elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a)  droga kolejowa - tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w 

pkt 2-12 załącznika nr 1 do ustawy, o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie 

od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot; 

1b)  infrastruktura nieczynna - infrastruktura kolejowa, na której zarządca infrastruktury nie 

dopuścił ruchu kolejowego; 

1c)  infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wyłącznie do 

realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób; 

1d)  kolej wąskotorowa - kolej, której tory mają szerokość mniejszą niż 1435 mm; 
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1e)  pociąg - pojazd kolejowy albo skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania 

określone dla pociągu i któremu zarządca infrastruktury nadał status pociągu; 

1f)  manewr - zamierzony ruch pojazdu kolejowego albo składu pojazdów kolejowych oraz 

związane z nim czynności na drodze kolejowej, z wyjątkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu 

pociągu; 

2)  linia kolejowa - wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa przystosowana 

do prowadzenia ruchu pociągów; 

2a) linia kolejowa o znaczeniu państwowym - istniejąca lub projektowana linia kolejowa, 

której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami 

gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi; 

2b) linia kolejowa o znaczeniu obronnym - linię kolejową, o znaczeniu państwowym, której 

utrzymanie i eksploatację uzasadniają względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w czasie podwyższenia 

gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, planowaną do objęcia osłoną techniczną; 

2c) linia kolejowa o znaczeniu wyłącznie obronnym - linię kolejową, o znaczeniu 

państwowym, dla której jedynym kryterium zaliczenia do linii o znaczeniu państwowym 

są względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

i wojsk sojuszniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa i w czasie 

wojny; 

2d)  linia tramwajowa - tor tramwajowy albo tory tramwajowe wraz z obiektami 

budowlanymi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno-użytkową, 

przeznaczoną do prowadzenia ruchu tramwajów oraz obsługi pasażerów, pieszych i 

rowerzystów, w tym perony tramwajowe, ciągi piesze, chodniki i drogi rowerowe; 

3) przyległy pas gruntu - grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, 

przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego; 

3a) pas gruntu pod linię kolejową - powierzchnię gruntu wykorzystywaną do budowy lub 

przebudowy linii kolejowej określoną w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

4)  sieć kolejowa - linie kolejowe, stacje pasażerskie, stacje rozrządowe, terminale towarowe 

i wszystkie inne elementy infrastruktury kolejowej niezbędne do zapewnienia bezpiecznej 

i ciągłej eksploatacji systemu kolei Unii; 

4a) plan transportowy - plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

opracowany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego i ogłoszony zgodnie z 
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ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875); 

5) odcinek linii kolejowej - część linii kolejowej zawartą między stacjami węzłowymi albo 

między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową; 

6)  pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach 

kolejowych, napędzany w inny sposób niż siłą ludzkich mięśni lub bez napędu; 

6a) (uchylony); 

6b)  dysponent - podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo do 

korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do europejskiego rejestru pojazdów 

kolejowych (EVR); 

6c)  podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) - wpisany do 

europejskiego rejestru pojazdów kolejowych (EVR) podmiot obowiązany do 

zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego; 

6d) podmiot zamawiający - podmiot, który zamawia zaprojektowanie, budowę, odnowienie 

lub modernizację podsystemu, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcę 

infrastruktury lub dysponenta; 

6e)  (uchylony); 

6f) pojazd kolejowy specjalny - pojazd kolejowy przeznaczony do utrzymania, naprawy lub 

budowy infrastruktury kolejowej, lub przeznaczony do prowadzenia działań 

ratowniczych; 

6g) krajowy rejestr infrastruktury (RINF) - rejestr infrastruktury kolejowej, a także bocznic 

kolejowych eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6h)  pojazd historyczny - pojazd kolejowy: 

a) wpisany do inwentarza muzealiów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), lub do inwentarza muzeum lub rejestru 

zabytków, lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 

782), lub 

b) będący lokomotywą parową eksploatowaną przed dniem 14 listopada 1997 r., lub 

c) spełniający co najmniej jeden z następujących warunków: 

– zawiera rozwiązania konstrukcyjne o charakterze unikatowym dokumentujące etapy 

rozwoju techniki kolejowej, 
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– jest związany z wydarzeniami historycznymi lub był użytkowany przez znane postacie 

historyczne; 

6i)  pojazd turystyczny - pojazd kolejowy wykorzystywany wyłącznie w celach 

turystycznych, demonstracyjnych lub rekreacyjnych; 

7)  zarządca infrastruktury - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową, 

jej eksploatację, utrzymanie, odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury, a w 

przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w 

charakterze inwestora; 

8) obszar kolejowy - powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której 

znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, 

eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy; 

8a)  dworzec kolejowy - obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym 

znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z 

transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej; 

9)  przewoźnik kolejowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania przewozów 

kolejowych, w tym przedsiębiorca świadczący wyłącznie usługę trakcyjną, na podstawie 

licencji i jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, lub przedsiębiorca uprawniony do 

wykonywania przewozów kolejowych na podstawie świadectwa bezpieczeństwa; 

9a) usługa trakcyjna - działalność przewoźnika kolejowego polegającą na zapewnieniu 

pojazdu kolejowego z napędem wraz z obsługą maszynistów do wykonywania przewozu 

kolejowego albo zapewnienie obsługi maszynistów do prowadzenia pojazdu kolejowego z 

napędem; 

9b)  aplikant - przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych 

obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem 

zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, 

spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego; 

9c)  umowa ramowa - umowa zawierana między zarządcą infrastruktury a aplikantem o 

rezerwację zdolności przepustowej w okresie wykraczającym poza okres obowiązywania 

rocznego rozkładu jazdy pociągów; 

10)  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; 



- 6 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 10a)  użytkownik bocznicy kolejowej - podmiot zarządzający bocznicą kolejową; 

11)  zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchowa drogi kolejowej do 

wykonania na niej przejazdów pociągów albo manewrów w określonym czasie; 

12)  trasa pociągu - zdolność przepustowa zarezerwowana dla przejazdu pociągu; 

13)  typ pojazdu - ogół rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie pojazdu, 

określonych zasadniczymi cechami konstrukcyjnymi pojazdu; 

13a)  obszar użytkowania pojazdu - sieć kolejowa lub sieci kolejowe na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie 

dany pojazd ma być użytkowany; 

14) typ budowli - budowlę przeznaczoną do prowadzenia ruchu kolejowego o określonych 

powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych; 

14a)
 

typ urządzenia - urządzenie lub system przeznaczone do prowadzenia ruchu 

kolejowego o określonych powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych; 

15)  świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu - dokument uprawniający do eksploatacji 

odpowiednio typu pojazdu, typu budowli albo typu urządzenia; 

15a) certyfikat zgodności typu - dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną 

uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do uzyskania 

świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu potwierdzający przeprowadzenie tych 

badań z wynikiem pozytywnym; 

15b) certyfikat zgodności z typem - dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną 

uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do stwierdzania 

zgodności z typem, potwierdzający, że dane urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy są 

zgodne z typem, który uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu; 

16) (uchylony); 

16a) (uchylony); 

17) świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego - dokument potwierdzający, że 

pojazd kolejowy jest sprawny technicznie; 

18)  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; 
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18a)  jednolity certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający ustanowienie przez 

przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i możliwość 

bezpiecznego prowadzenia działalności w planowanym obszarze działalności; 

18b)  autoryzacja bezpieczeństwa - dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę 

infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego 

wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania 

infrastruktury kolejowej, w tym systemu sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji; 

19) umowa o świadczenie usług publicznych - umowa o świadczenie usług publicznych w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 

r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

19a) organizator publicznego transportu kolejowego - organizator publicznego transportu 

zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych; 

19b) operator publicznego transportu kolejowego - operator publicznego transportu 

zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych; 

19c) przewóz o charakterze użyteczności publicznej - przewóz o charakterze użyteczności 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym; 

19d)  (uchylony); 

20) (uchylony); 

 20a)  przewozy wojewódzkie - wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

20b)  przewozy lokalne - powiatowe przewozy pasażerskie, powiatowo-gminne przewozy 

pasażerskie, gminne przewozy pasażerskie lub metropolitarne przewozy pasażerskie w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

21) (uchylony); 

22) przewóz technologiczny - przejazd wykonywany na potrzeby zarządcy infrastruktury w 

celu jej budowy, naprawy, utrzymania, nadzoru bądź usuwania awarii; 

22a)  pasażerski przewóz okazjonalny - jednorazowy przewóz w zakresie pasażerskiego 

transportu kolejowego mający na celu zaspokojenie potrzeb przewozowych 

nieprzewidzianych w realizowanych na danej linii przewozach na podstawie umowy o 
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świadczenie usług publicznych albo decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji 

o przyznaniu ograniczonego dostępu; 

23) rozkład jazdy pociągów - plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na 

danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje; 

24)  (uchylony); 

25)  (uchylony); 

26)  system kolei Unii - elementy wymienione w załączniku nr 1a do ustawy; 

26a)  (uchylony); 

27) (uchylony); 

28) (uchylony); 

29)  interoperacyjność - zdolność systemu kolei Unii do zapewnienia bezpiecznego i 

nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności; 

30)  składnik interoperacyjności - podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub 

zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego 

pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność; składnikiem interoperacyjności jest 

również oprogramowanie; 

30a)  szczególny przypadek - część systemu kolei Unii, dla którego, tymczasowo lub na 

stałe, ustalono odrębne przepisy w technicznych specyfikacjach interoperacyjności ze 

względu na istniejące ograniczenia geograficzne, topograficzne lub miejskie lub ze względu 

na konieczność zapewnienia zgodności z istniejącym systemem kolei Unii; 

30b)  punkty otwarte - wskazane w technicznych specyfikacjach interoperacyjności warunki 

techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań systemu kolei, do których stosuje się 

przepisy krajowe; 

30c)  zaawansowany etap realizacji - etap planowania albo realizacji projektu odnowienia, 

modernizacji lub budowy podsystemu, na którym zmiana specyfikacji technicznych 

mogłaby zagrozić planowanej rentowności tego projektu; 

31)  podsystem - część systemu kolei Unii o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, 

dla której ustalono odrębne zasadnicze wymagania systemu kolei; 

32)  zasadnicze wymagania systemu kolei - wymagania określone w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności 

systemu kolei w Unii Europejskiej, dotyczące składników interoperacyjności, 

podsystemów i ich powiązań, których wypełnienie wymagane jest w celu zapewnienia 

interoperacyjności; 
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33)  techniczne specyfikacje interoperacyjności - specyfikacje obejmujące podsystemy lub ich 

części w celu spełnienia zasadniczych wymagań systemu kolei ogłaszane przez Komisję 

Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

33a)  specyfikacja europejska - specyfikacja należąca do jednej z następujących kategorii: 

a) specyfikacji technicznej z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

określonej zgodnie z art. 13 i art. 14, 

b) normy europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 

89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 

94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. 

zm.), 

c) europejskiej aprobaty technicznej; 

33b)  procedura weryfikacji WE podsystemu - czynności podejmowane przez producenta 

albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, 

importera, inwestora, dysponenta, <użytkownika bocznicy kolejowej,> zarządcę 

infrastruktury albo przewoźnika kolejowego, mające na celu wykazanie, że podsystem jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei, spełnia wymagania zawarte w 

odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych i może zostać 

dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei Unii; 

34)  certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną 

potwierdzający, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei; 

34a)  (uchylony); 

34b)  certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności 

- dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że składnik 

interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei lub 

potwierdzający, że składnik interoperacyjności jest przydatny do stosowania; 

34ba)  certyfikat weryfikacji podsystemu - dokument wydany przez jednostkę wyznaczoną 

potwierdzający, że podsystem jest zgodny z właściwymi krajowymi specyfikacjami 
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technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia 

spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei; 

34c) (uchylony); 

34d) (uchylony); 

34e) (uchylony); 

34f) jednostka notyfikowana - podmiot odpowiedzialny za ocenę zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz odpowiedzialny za 

prowadzenie procedur weryfikacji WE podsystemów; 

34g)  jednostka wyznaczona - podmiot wyznaczony do przeprowadzania oceny zgodności 

podsystemów na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i 

dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie 

zasadniczych wymagań systemu kolei; 

35)  deklaracja weryfikacji WE podsystemu - oświadczenie producenta albo jego 

upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, 

importera, inwestora, dysponenta, <użytkownika bocznicy kolejowej,> zarządcy 

infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że podsystem, który został poddany procedurze weryfikacji WE 

podsystemu, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei i spełnia 

wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach 

krajowych; 

35a)  (uchylony); 

35b)  deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela 

mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu 

zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, 

<użytkownika bocznicy kolejowej,> zarządcy infrastruktury albo przewoźnika 

kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że składnik 

interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei i spełnia 

wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach 

krajowych, lub potwierdzające, że składnik interoperacyjności jest przydatny do 

stosowania; 
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35c)  deklaracja zgodności z typem - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego 

przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, 

dysponenta, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej albo przewoźnika 

kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany pojazd kolejowy, 

urządzenie albo budowla są zgodne odpowiednio z typem pojazdu, urządzenia albo 

budowli, który już otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji lub zezwolenie 

na wprowadzenie do obrotu albo świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu; 

36)  dopuszczenie do eksploatacji - wszystkie czynności, w wyniku których podsystem zostaje 

oddany do eksploatacji; 

36a)  dopuszczenie do eksploatacji typu - czynności faktyczne i prawne konieczne do 

dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu, typu budowli albo typu urządzenia do 

użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu; 

36b)  (uchylony); 

36c)  terminal towarowy - obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych obejmujący 

drogę kolejową, umożliwiający załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację 

różnych rodzajów transportu w zakresie przewozów towarów; 

37)  środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;  

37a) państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską; 

38)  Agencja - Agencję Kolejową Unii Europejskiej ustanowioną rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 

Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz. 

Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 1); 

38a)  punkt kompleksowej obsługi - system informacyjno-komunikacyjny, o którym mowa 

w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 

maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 881/2004; 

39)  system zarządzania bezpieczeństwem - organizacja, środki i procedury przyjęte przez 

zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego 

zarządzania swoim działaniem; 
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40) wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) - informacje statystyczne odnoszące się do 

wypadków i incydentów kolejowych, skutków wypadków, bezpieczeństwa technicznego 

infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem; 

41)  wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM) - metody opisujące ocenę poziomu 

bezpieczeństwa, spełniania celów bezpieczeństwa oraz zgodności z innymi wymaganiami 

dotyczącymi bezpieczeństwa; 

42)  wspólne cele bezpieczeństwa (CST) - minimalne poziomy bezpieczeństwa, które 

powinny być osiągnięte przez system kolei Unii jako całość lub w odpowiednich 

przypadkach przez różne części systemu kolei Unii; 

43)  modernizacja - większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub jego 

części poprawiające całkowite osiągi podsystemu oraz skutkujące zmianą dokumentacji 

technicznej dołączonej do deklaracji weryfikacji WE, o ile taka dokumentacja techniczna 

istnieje; 

44a)  rozwój infrastruktury kolejowej - planowanie sieci kolejowej, planowanie finansowe i 

inwestycyjne oraz budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej; 

45) wypadek - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu 

kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub 

środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności: 

a) kolizje, 

b) wykolejenia, 

c) zdarzenia na przejazdach, 

d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu, 

e) pożar pojazdu kolejowego; 

46) poważny wypadek - każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym 

zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na 

zarządzanie bezpieczeństwem: 

a)  z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 5 ciężko rannymi osobami, lub 

b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub 

środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek 

na co najmniej 2 miliony euro; 

47)  incydent - każde zdarzenie, inne niż wypadek lub poważny wypadek, mające wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu kolejowego; 
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48) postępowanie - proces mający na celu zapobieganie wypadkom i incydentom obejmujący 

zbieranie i analizę informacji, wyciąganie wniosków dotyczących przyczyn wypadków i 

incydentów oraz w uzasadnionych przypadkach opracowanie zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa; 

49)  interoperacyjne usługi transgraniczne - usługi, których świadczenie wiąże się z 

przekroczeniem granic Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga uprawnień do prowadzenia 

działalności obejmujących przynajmniej dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej; 

50)  tajemnica przedsiębiorstwa - tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 

1649); 

51)  obiekt infrastruktury usługowej - obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest 

usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do 

świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 

do ustawy; 

52)  operator obiektu infrastruktury usługowej - podmiot wykonujący działalność polegającą 

na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz 

przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 

załącznika nr 2 do ustawy; 

53)  stacja pasażerska - obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy wraz z 

infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi 

publicznej lub dworca kolejowego; 

54)  operator stacji pasażerskiej - podmiot zarządzający stacją pasażerską; 

55)  stacja rozrządowa - stacja kolejowa wyposażona w urządzenia do rozrządu wagonów, w 

skład której wchodzą urządzenia umożliwiające zestawianie składów pociągów i 

wykonywanie manewrów; 

56)  tory postojowe - tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdów 

kolejowych lub składów pojazdów kolejowych między dwoma okresami ich eksploatacji; 

57)  przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo: 

a) podmiot lub grupę podmiotów, w których zarządca infrastruktury: 

– jest kontrolowany przez podmiot, który jednocześnie kontroluje co najmniej jednego 

przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy na sieci kolejowej tego zarządcy, 

– jest kontrolowany przez co najmniej jednego przewoźnika kolejowego, który wykonuje 

przewozy na jego sieci kolejowej, 
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– kontroluje co najmniej jednego przewoźnika kolejowego, który wykonuje przewozy na 

jego sieci kolejowej 

– na podstawie praw, umów lub jakichkolwiek innych środków prawnych lub faktycznych, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 

2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie 

kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) 

nr 139/2004", 

b) podmiot, w którego skład wchodzi zarządca infrastruktury oraz wyodrębnione 

organizacyjnie części tego podmiotu, nieposiadające odrębnej osobowości prawnej, 

wykonujące przewozy kolejowe; 

58)  przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości - przewozy pasażerskie wykonywane 

bez przystanków pośrednich między dwoma miejscami położonymi od siebie w 

odległości większej niż 200 km, na liniach kolejowych specjalnie przystosowanych do 

prędkości nie mniejszej niż 250 km/h, wykonywane średnio z taką prędkością; 

59)  funkcje podstawowe - podejmowanie przez zarządcę infrastruktury decyzji dotyczących 

udostępniania infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury 

kolejowej, w tym ich ustalania, zgodnie z przepisami rozdziału 6; 

60)  rodzaj działalności - przewozy pasażerskie, w tym przewozy kolejami dużych prędkości, 

przewozy towarowe, w tym przewozy towarów niebezpiecznych, lub wyłącznie manewry; 

61)  zakres działalności - zakres określany w kategoriach liczby pasażerów lub wolumenu 

towarów oraz szacunkowej wielkości przewoźnika kolejowego wyrażonej liczbą osób 

zatrudnionych w sektorze kolejowym; 

62)  obszar działalności - sieć kolejowa lub sieci kolejowe na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie 

przewoźnik kolejowy zamierza prowadzić działalność. 

 

Art. 13. 

1. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy: 

1) nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców 

wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej przez: 

a) kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu, o którym mowa w art. 

32, 
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b) nadzór nad zawieraniem umów o przydzielenie zdolności przepustowej oraz o 

wykorzystanie zdolności przepustowej, 

c) rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych, 

d) nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie 

infrastruktury kolejowej; 

2) nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu 

infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do 

obiektu infrastruktury usługowej przez: 

a) kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu, o którym mowa w art. 

36f, 

b) nadzór nad zawieraniem umów z operatorami obiektu infrastruktury usługowej, 

c) nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatora obiektu infrastruktury 

usługowej opłat za korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej; 

3) opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w 

transporcie kolejowym; 

4) opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych; 

5)  wydawanie decyzji dotyczących otwartego dostępu; 

6)  nadzór nad przestrzeganiem przez zarządców, przewoźników kolejowych i operatorów 

obiektów infrastruktury usługowej przepisów ustawy dotyczących rachunkowości i 

niezależności zarządcy; 

7)  pełnienie funkcji niezależnego organu wyznaczonego, o którym mowa w art. 5 ust. 7 

zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.). 

1a. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, których działalność ma 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, należy: 

1)  wydawanie, przedłużanie, aktualizacja, ograniczanie i cofanie jednolitych certyfikatów 

bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizacja rejestrów 

tych dokumentów; 

1a)  wydawanie, przedłużanie, zmiana i cofanie świadectw bezpieczeństwa oraz prowadzenie 

i aktualizacja rejestrów tych dokumentów; 

<1b) przeprowadzanie egzaminu dla: 
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a) kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty, 

zwanego dalej „egzaminem na licencję maszynisty”, 

b) kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty, 

zwanego dalej „egzaminem na świadectwo maszynisty”;> 

2) wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji 

maszynisty, aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty, wydawanie wtórników 

licencji maszynisty oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych dokumentów; 

3)  pełnienie funkcji organu certyfikującego, o którym mowa w art. 2 lit. b rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 

utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 

139I z 27.05.2019, str. 360. z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 

2019/779"; 

3a) przyznawanie, odmowa przyznania, cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu uprawnień dla 

jednostki organizacyjnej do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzenia zgodności z typem oraz 

wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem, a także 

kontrola spełniania przez jednostki organizacyjne uprawnione do wykonywania tych 

czynności wymagań określonych w art. 22g ust. 2; 

3b)  wyznaczanie i odmowa wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań 

jednostki wyznaczonej oraz cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu wyznaczenia jednostek 

wyznaczonych; 

4)  kontrola spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, 

jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa oraz 

nadzorowanie zgodności działania zarządców lub przewoźników kolejowych z przepisami 

Unii Europejskiej i prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego; 

5) nadzór nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na 

maszynistów, zwanymi dalej "[ośrodkami szkolenia i egzaminowania] <ośrodkami 

szkolenia>", oraz podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i 

psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz 

świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności; 
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5a) prowadzenie i aktualizacja: 

a) rejestru [ośrodków szkolenia i egzaminowania] <ośrodków szkolenia> , 

b) listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i 

psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa 

maszynisty, a także zachowania ich ważności[;] <,> 

<c) krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe;>  

6) kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników 

bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w 

szczególności: 

a) warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 17 ust. 7, 

b)  warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 20, w tym ważności dokumentów, o których mowa w art. 24, 

i dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 1, 

c) warunków, jakie są obowiązani spełniać maszyniści, a także osoby zatrudnione na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których 

mowa w art. 22b ust. 1 i art. 22d ust. 1; 

7)  nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym 

utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz innych dróg 

kolejowych; 

7a) nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisję kolejową, o której mowa w art. 

28m ust. 1; 

<7b) monitorowanie kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;> 

8)  analiza raportów w sprawie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 17ab ust. 1; 

9) monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozwijanie regulacji 

bezpieczeństwa, łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa; 

10)  konsultowanie kierunków rozwoju ze wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi 

stronami, w tym z zarządcami, przewoźnikami kolejowymi, producentami, dostawcami 

usług utrzymania oraz przedstawicielami personelu i użytkowników. 
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1b. Do zadań Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w 

transporcie kolejowym należy nadzór nad przestrzeganiem: 

1) przepisów rozporządzenia nr 1371/2007/WE; 

2) zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w 

transporcie kolejowym. 

2.  Do zadań Prezesa UTK w zakresie spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad 

rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i 

bezpieczeństwo systemu kolei Unii, należy: 

1)  wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych "infrastruktura", "energia" i "sterowanie - urządzenia 

przytorowe" znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  wydawanie, odnawianie, zmiana i unieważnianie zezwoleń na wprowadzenie pojazdu 

kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu, w przypadku gdy obszar 

użytkowania jest ograniczony wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2a)  wydawanie tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów 

testów na sieci kolejowej, na której pojazd kolejowy ma być użytkowany; 

2b)  kontrola na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodności składników 

interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei; 

3) wydawanie, odmowa wydania i cofanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz 

prowadzenie i aktualizacja rejestru tych świadectw; 

3a)  autoryzacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację; 

4)  prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub 

wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM) oraz przekazywanie informacji w 

tym zakresie Agencji; 

5) kontrola przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

6)  (uchylony); 

7)  nadawanie i zmiana europejskich numerów pojazdom kolejowym (EVN), 

wyrejestrowywanie pojazdów kolejowych oraz dokonywanie zmian pozostałych danych 

rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR); 

7a) prowadzenie i aktualizacja krajowego rejestru infrastruktury (RINF); 

8) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa, 

przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania odstępstw, 

o których mowa w art. 25f; 
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9)  wydawanie decyzji stwierdzających, czy niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji. 

3. Obowiązek uzyskania świadectw, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy urządzeń 

technicznych podlegających przepisom o dozorze technicznym. 

3a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK: 

1) zbiera i analizuje informacje dotyczące rynku przewozów kolejowych, w tym: 

a)  monitoruje stan konkurencji na rynku przewozów kolejowych, w tym w zakresie 

przewozów pasażerskich kolejami dużych prędkości, korzystając z konsultacji z organami 

regulacyjnymi pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w stosownych 

przypadkach z Komisją Europejską, oraz zwracając się do nich o wszystkie niezbędne 

informacje, 

b) co najmniej raz na 2 lata przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi organizacjami 

reprezentującymi pasażerów i korzystających z usług kolejowych przewozów 

towarowych, aby uzyskać ich opinie o rynku kolejowym; 

2) współdziała z właściwymi organami w zakresie: 

a) przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i aplikantów, 

b) koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego, 

c) przestrzegania praw pasażerów; 

3)  może żądać od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów 

odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów obiektów 

infrastruktury usługowej, przewoźników kolejowych i aplikantów udzielenia niezbędnych 

informacji dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego, w 

szczególności w zakresie zapewnienia niedyskryminującego traktowania aplikantów; 

4)  może żądać od zarządców informowania o braku zdolności przepustowej w wyniku 

nieplanowanych prac w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej; 

5)  nadzoruje przebieg negocjacji między aplikantami a zarządcami dotyczących poziomu 

opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, mając na względzie zapewnienie 

niedyskryminującego traktowania aplikantów, jeżeli takie negocjacje są prowadzone; 

6)  sprawuje nadzór nad zawarciem i monitoruje wykonanie umowy, o której mowa w art. 

9mm ust. 1. 

3b. Informacji, o których mowa w ust. 3a pkt 3 i 4, udziela się w terminie wskazanym przez 

Prezesa UTK, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania. Na uzasadniony 
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wniosek podmiotu, do którego zostało skierowane żądanie, Prezes UTK może przedłużyć 

termin udzielenia informacji o 14 dni. 

3c. Prezes UTK rozpatruje skargi: 

1) aplikantów dotyczące: 

a) regulaminu sieci, o którym mowa w art. 32, 

b) dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym przydzielania zdolności przepustowej, 

c) systemu pobierania opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej, 

d)  prowadzenia ruchu kolejowego, 

e)  planowanych i nieplanowanych prac w zakresie odnowienia lub utrzymania 

infrastruktury kolejowej, 

f)  naruszenia przepisów rozdziału 2aa; 

2) przewoźników kolejowych dotyczące dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i 

sposobu kalkulacji oraz systemu pobierania opłat za usługi świadczone w tych obiektach; 

3) w sprawach, o których mowa w art. 22b ust. 4; 

4) pasażerów w sprawie naruszenia praw pasażerów w transporcie kolejowym. 

3d. W przypadku skargi lub wszczętego z własnej inicjatywy postępowania w sprawie 

dotyczącej udostępniania infrastruktury kolejowej lub pobierania opłat związanych z 

międzynarodową trasą pociągu, Prezes UTK konsultuje się z organami regulacyjnymi 

wszystkich pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które przebiega 

dana międzynarodowa trasa pociągu, a w stosownych przypadkach z Komisją Europejską, 

oraz występuje do nich o wszystkie konieczne informacje w celu ustalenia, czy wystąpiło 

naruszenie przepisów w tym zakresie. 

3e. Prezes UTK, w stosownych przypadkach, w celu rozpatrzenia skargi, występuje o 

udzielenie informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia lub rozpoczyna konsultacje ze 

wszystkimi właściwymi stronami. 

4. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz 

postanowień z zakresu kolejnictwa. 

4a. Prezes UTK jest uprawniony do przeprowadzania audytów lub inicjowania audytów 

zewnętrznych u zarządców, operatorów obiektów infrastruktury usługowej oraz 

przewoźników kolejowych, w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących 

rozdziału rachunkowości i przejrzystości stosunków finansowych między tymi 

podmiotami. 
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4b. W zakresie audytu, o którym mowa w ust. 4a, Prezes UTK jest upoważniony do 

zwracania się do zarządców, operatorów obiektów infrastruktury usługowej oraz 

przewoźników kolejowych lub innych podmiotów wykonujących lub integrujących różne 

rodzaje transportu kolejowego lub zarządzanie infrastrukturą kolejową, o dostarczenie 

wszystkich lub części informacji, w szczególności dotyczących: 

1) zapewnienia oddzielnych rachunków zysków i strat oraz bilansów dla działalności w 

zakresie przewozów towarowych, przewozów pasażerskich oraz zarządzania 

infrastrukturą kolejową; 

2) źródeł i wykorzystania środków publicznych oraz środków z tytułu rekompensat; 

3) kategorii kosztów i zysków, w celu ustalenia, czy miało miejsce subsydiowanie skrośne 

różnych działań; 

4) ustalania i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej albo za dostęp do 

obiektu infrastruktury usługowej i usług w nim świadczonych; 

5) wyników finansowych; 

6) metodyki stosowanej w celu alokacji kosztów do różnych działań; 

7) płatności wykonywanych przez podmiot, którego dotyczy audyt, w ramach grupy 

kapitałowej, do której dany podmiot należy. 

4c. Uprawnienia, o których mowa w ust. 4a i 4b, przysługują Prezesowi UTK także w 

stosunku do każdego z podmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo. 

4d. Jeżeli na podstawie przekazanych informacji, o których mowa w ust. 4b, Prezes UTK 

uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące pomocy publicznej, zawiadamia o tym 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. (uchylony). 

7c.  Jeżeli Prezes UTK uzna, że obowiązujące specyfikacje europejskie nie spełniają 

zasadniczych wymagań systemu kolei, informuje o tym Komisję Europejską. 

7d. Prezes UTK w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania 

badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia 
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wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 

oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności ma prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego badania lekarskie i psychologiczne; 

2) kontroli dokumentacji medycznej i psychologicznej związanej z wykonanymi badaniami i 

orzekaniem; 

3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

7e. Czynności, o których mowa w ust. 7d, przeprowadza podmiot upoważniony przez Prezesa 

UTK, spełniający wymagania, o których mowa w art. 22a ust. 6 i nie wpisany na listę, o 

której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3. 

7f. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 7d, sporządza się wystąpienie 

pokontrolne, które zawiera opis stanu faktycznego, opis ewentualnych nieprawidłowości i 

wnioski pokontrolne z określeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

7g.  Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1a i 2, może żądać pomocy 

technicznej od zarządców, przewoźników kolejowych, jednostek notyfikowanych, 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania, o których mowa w art. 22g ust. 1, oraz 

jednostek wyznaczonych. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania kontroli przez 

Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru, mając na uwadze skuteczność kontroli 

oraz właściwe wykorzystanie jej wyników. 

 

Art. 16. 

1. Za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 

1a pkt 1-3, 3b i 5 oraz ust. 2 pkt 1 3a. 7 i 8, pobiera się opłaty. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, z tytułu: 

1) złożenia wniosku w sprawach dotyczących: 

a) autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa 

bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu 

kolejowego (ECM) oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania, o których mowa w art. 

23j ust. 3 pkt 2-4 - nie może być wyższa niż 20 000 złotych, 

b) autoryzacji bezpieczeństwa lub jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, w której 

potwierdzono także zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 - nie 

może być wyższa niż 40 000 złotych, 

c) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu - nie może być wyższa niż 20 000 złotych, 
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d) licencji maszynisty oraz wtórników licencji maszynisty - nie może być wyższa niż 150 

złotych, 

e) zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych "infrastruktura", 

"energia" i "sterowanie - urządzenia przytorowe", zezwoleń na wprowadzenie pojazdu 

kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu oraz tymczasowych zezwoleń na 

użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd 

kolejowy ma być użytkowany - nie może być wyższa niż 15 000 złotych, 

f)  europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) - nie może być wyższa niż 100 

złotych, 

g) wydania decyzji, o których mowa w art. 25f ust. 6 - nie może być wyższa niż 10 000 

złotych, 

h) autoryzacji jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację, wyznaczania 

podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz rozszerzania 

zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej - nie może być wyższa niż 10 000 złotych[;] 

<,>  

< i) przeprowadzania egzaminu na licencję maszynisty albo egzaminu na świadectwo 

maszynisty – nie może być wyższa niż równowartość 20% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

291, 353 i 794);> 

2) nadzoru nad: 

a) [ośrodkami szkolenia i egzaminowania] <ośrodkami szkolenia> , 

b) podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz 

orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i 

psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa 

maszynisty, a także zachowania ich ważności 

- nie może być wyższa niż 10 000 złotych. 

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności dla 

danego rodzaju sprawy, za które są pobierane opłaty, o których mowa w ust. 1, wysokość 

tych opłat, a także sposób ich uiszczania i pobierania, uwzględniając średni nakład pracy 
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przy wykonywaniu szczegółowych czynności dla danego rodzaju sprawy, konieczność 

jednolitego postępowania przy pobieraniu i uiszczaniu opłat i zachowanie 

konkurencyjności transportu kolejowego. 

4. Koszty czynności Prezesa UTK. o których mowa w art. 18ba ust. 1, art. 23b ust. 6, oraz 

koszt wydania opinii, o której mowa w art. 25ea ust. 3 pkt 4, są refundowane przez 

Agencję według zasad określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 76 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w 

sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

881/2004. 

5. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, oraz refundacji, o której mowa w ust. 4, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

[Art. 17b. 

Przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 

pojazdu kolejowego (ECM), producent albo jego upoważniony przedstawiciel, dysponent, 

importer, wykonawca modernizacji, inwestor oraz podmiot zamawiający realizują proces 

zarządzania ryzykiem w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 402/2013.] 

 

Art. 18d. 

1.  Pracownikom przewoźników kolejowych ubiegających się o jednolity certyfikat 

bezpieczeństwa zapewnia się możliwość uczestniczenia w szkoleniach dla maszynistów i 

drużyn pociągowych oraz swobodny i niedyskryminujący dostęp do zaplecza 

szkoleniowego, jeżeli szkolenie takie jest warunkiem uzyskania jednolitego certyfikatu 

bezpieczeństwa. 

2. Szkolenie obejmuje znajomość tras przejazdów pociągów i procedur, systemu sterowania 

ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

3. Pracownikom zarządcy wykonującym istotne zadania dotyczące bezpieczeństwa zapewnia 

się możliwość uczestniczenia w szkoleniach oraz niedyskryminujący dostęp do zaplecza 

szkoleniowego. 

4. Szkolenia, o których mowa w ust. 1-3, organizują przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy, 

którzy ponoszą odpowiedzialność za poziom wyszkolenia i kwalifikacji pracowników 

wykonujących prace związane z bezpieczeństwem. 

5. Jeżeli przewoźnik kolejowy lub zarządca nie ma warunków do organizowania szkoleń, o 

których mowa w ust. 1-3, lub przeprowadzania egzaminów, kieruje odpłatnie pracownika 
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do innego przewoźnika kolejowego lub zarządcy. Opłata za szkolenie lub egzamin 

stanowi dochód podmiotów prowadzących szkolenie lub egzamin. 

6. Opłata za szkolenie i egzamin powinna uwzględniać wyłącznie uzasadnione koszty oraz 

niewielki zysk, nieprzekraczający 10% tych kosztów. Opłatę tę ustala się na 

niedyskryminujących zasadach. 

[7. Przewoźnik kolejowy lub zarządca organizujący szkolenie lub egzamin wydaje 

zainteresowanym dokument potwierdzający odbycie szkolenia lub złożenie egzaminu. 

8. Nadzór nad szkoleniami i egzaminem w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

bezpieczeństwa sprawuje Prezes UTK.] 

<7. Przewoźnik kolejowy lub zarządca organizujący szkolenie wydaje zainteresowanym 

dokument potwierdzający odbycie szkolenia. 

8. Nadzór nad szkoleniami w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

bezpieczeństwa sprawuje Prezes UTK.> 

9. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy, zatrudniając nowych maszynistów i drużyny pociągowe 

oraz innych pracowników wykonujących prace związane z bezpieczeństwem, biorą pod 

uwagę odbyte szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie kandydatów do pracy zdobyte 

wcześniej u innego przewoźnika kolejowego lub zarządcy. 

10. Pracownik przewoźnika kolejowego lub zarządcy ma prawo do uzyskania kopii 

dokumentów potwierdzających jego szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie. 

 

Art. 22. 

1. Prezes UTK jest organem właściwym do wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, 

przywracania i cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji 

maszynisty i wydawania jej wtórników. 

2. Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 

[1) nie była karana za przestępstwo umyślne;] 

<1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego;> 

2)  ukończyła 18 lat; 

3)  ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe; 

4) spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2; 

[5) odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.] 

<5) odbyła szkolenie na licencję maszynisty;> 
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<6) zdała egzamin na licencję maszynisty, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia 

ukończenia szkolenia, o którym mowa w pkt 5.> 

2a. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, zwolnieni są kandydaci na 

maszynistów ubiegający się o uzyskanie licencji maszynisty, którzy: 

[1) posiadają dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy 

pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub] 

<1) posiadają dyplom zawodowy, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w 

zawodzie lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodach, 

w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów 

szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub > 

2) ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia 

z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej. 

[2b. Niekaralność, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna być potwierdzona złożeniem przez 

kandydata na maszynistę ubiegającego się o uzyskanie licencji maszynisty oświadczenia o 

niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań.] 

<2b. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, potwierdza się złożeniem przez 

kandydata na maszynistę ubiegającego się o uzyskanie licencji maszynisty 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Oświadczenie zawiera klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.> 

2c. Posiadacz licencji maszynisty poddaje się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz 

uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 

11 pkt 2. W przypadku nieuzyskania orzeczenia lekarskiego licencja maszynisty traci 

ważność. 

2d. Badania, o których mowa w ust. 2c, przeprowadza się co: 
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1) 24 miesiące - do ukończenia 55. roku życia, 

2) 12 miesięcy - po ukończeniu 55. roku życia 

- chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy okres. 

2e. Maszynista posiadający aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania 

ważności świadectwa maszynisty, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 2c. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Licencja maszynisty jest wydawana, w drodze decyzji, na okres 10 lat, zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 

2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw 

uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków 

o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 13 z 19.01.2010, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem (UE) nr 36/2010". Po upływie tego okresu Prezes UTK, na wniosek 

posiadacza licencji maszynisty, w drodze decyzji, przedłuża jej ważność, wydając nowy 

dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowej licencji 

maszynisty, po uprzednim sprawdzeniu ważności orzeczenia lekarskiego 

potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 

niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa 

maszynisty. 

6. Prezes UTK, w drodze decyzji, zawiesza licencję maszynisty osobie, która przestała 

czasowo spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 4. 

6a. Prezes UTK, w drodze decyzji, przywraca licencję maszynisty, która została zawieszona, 

jeżeli jej posiadacz uzyskał orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 5. 

7. Prezes UTK, w drodze decyzji, cofa licencję maszynisty osobie, która przestała spełniać 

warunek określony w ust. 2 pkt 1 lub trwale przestała spełniać warunek określony w ust. 2 

pkt 4. 

8. Decyzjom, o których mowa w ust. 6-7 i 12, Prezes UTK nadaje rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

8a. Posiadacz licencji maszynisty jest obowiązany zawiadomić Prezesa UTK o utracie tego 

dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie 
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stanu faktycznego wymagającej aktualizacji danych w nim zawartych, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8a, Prezes UTK, na podstawie wniosku, wydaje na 

okres pozostający do końca okresu ważności dotychczasowej licencji maszynisty wtórnik 

licencji maszynisty, a w przypadku aktualizacji danych zawartych w tym dokumencie - 

nową licencję maszynisty. 

9a. Posiadacz licencji maszynisty, który po wydaniu wtórnika licencji maszynisty odzyskał 

utracony dokument, jest obowiązany zwrócić ten dokument Prezesowi UTK. 

[10. O zawieszeniu, cofnięciu licencji maszynisty lub aktualizacji danych zawartych w 

licencji, Prezes UTK niezwłocznie zawiadamia przewoźnika kolejowego lub zarządcę 

infrastruktury kolejowej, u którego maszynista jest zatrudniony lub na którego rzecz 

świadczy usługi.] 

<10. O zawieszeniu licencji maszynisty, cofnięciu licencji maszynisty albo aktualizacji 

danych zawartych w licencji maszynisty Prezes UTK niezwłocznie zawiadamia 

przewoźnika kolejowego lub zarządcę, na którego rzecz maszynista świadczy pracę 

lub usługi. Zawiadomienia dokonuje się za pośrednictwem rejestru, o którym mowa 

w art. 25x ust. 1.> 

10a. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu 

ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

11. Jeżeli licencja maszynisty została wydana przez organ innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Prezes UTK, w przypadku stwierdzenia, że maszynista nie spełnia 

warunków określonych w ust. 2, zwraca się do tego organu z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty. O fakcie tym 

powiadamia Komisję Europejską. 

12. Prezes UTK, w drodze decyzji, może wydać zakaz prowadzenia pociągu lub pojazdu 

kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez maszynistę, o którym mowa w 

ust. 11, w okresie rozpatrywania wniosku, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

13. W przypadku wniosku organu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o 

przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty, Prezes UTK rozpatruje 

wniosek w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania. O sposobie załatwienia wniosku Prezes 

UTK powiadamia właściwy organ tego państwa i Komisję Europejską. 
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14. Licencje maszynistów wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

osobom, które ukończyły 20 lat, są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Na odcinkach linii kolejowych obejmujących przejścia graniczne z państwami 

sąsiadującymi z Rzecząpospolitą Polską, nienależącymi do Unii Europejskiej, pociągi lub 

pojazdy kolejowe prowadzi się zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami lub 

umowami dwustronnymi. 

Art. 22a. 

1. Prezes UTK prowadzi: 

1) rejestr licencji maszynistów; 

2) rejestr [ośrodków szkolenia i egzaminowania] <ośrodków szkolenia>; 

3) listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i 

psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także 

zachowania ich ważności. 

1a. Prezes UTK udostępnia dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na 

wniosek: 

1) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zgodnie z art. 28h ust. 2 pkt 4 oraz 

komisji kolejowej, o której mowa w art. 28m; 

2) Agencji - w celu przeprowadzenia oceny procesu przyznawania uprawnień maszynistom 

w Unii Europejskiej; 

3) przewoźnika kolejowego, zarządcy lub innego podmiotu, u którego maszynista jest 

zatrudniony lub na rzecz którego świadczy usługi - w celu sprawdzenia statusu licencji 

maszynisty; 

4) właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie 

dotyczącym maszynistów prowadzących pociągi po infrastrukturze kolejowej tego 

państwa, w celu: 

a) kontroli pociągów kursujących na obszarze jego właściwości, 

b) prowadzenia postępowań odnoszących się do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących przyznawania uprawnień maszynistom, 

c) prowadzenia postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu; 

5) innego podmiotu, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z odrębnych przepisów. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz lista, o której mowa w ust. 1 pkt 3, są jawne i 

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UTK. 
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3. Za czynności Prezesa UTK w zakresie wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

oraz wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, pobierana jest opłata w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych 200 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu 

średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu. 

Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 

4. Prowadzenie [ośrodka szkolenia i egzaminowania] <ośrodka szkolenia>jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców. 

4a. Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w ust. 4, podlega wpisowi do 

rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

4b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4a, dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność, o której mowa w ust. 4, uznanego przez właściwy organ innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej 

dotyczącymi uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla 

maszynistów. 

4c. Zakres czynności wykonywanych przez [ośrodek szkolenia i egzaminowania] <ośrodek 

szkolenia> obejmuje: 

1) szkolenie [i egzaminowanie] kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie 

licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej, 

2) szkolenie [i egzaminowanie] kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie 

świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących: 

a) infrastruktury kolejowej, 

b) pojazdu kolejowego, 

3) przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, lub 

4) szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i 

sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej[.] <,> 

<5) delegowanie egzaminatora do udziału w części praktycznej egzaminu na świadectwo 

maszynisty, o której mowa w art. 22bb ust. 9.> 

5. Działalność, o której mowa w ust. 4, może prowadzić przedsiębiorca: 

1) (uchylony); 

2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości; 
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[3) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej 

lub członków organów osoby prawnej; 

4) który posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie 

szkoleń i egzaminów;] 

<3) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – 

dotyczy osoby fizycznej, urzędującego członka organu zarządzającego lub organu 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, 

komplementariusza w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej oraz 

prokurenta; 

4) który posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające 

prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności;> 

5) który prowadzi szkolenia na podstawie programów szkoleń, o których mowa odpowiednio 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 6 i art. 22b ust. 21 pkt 2; 

[5a) zapewniający prowadzenie: 

a) szkoleń przez instruktorów, którzy: 

- spełniają wymagania dotyczące instruktorów określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11 pkt 10, 

- są wpisani do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, 

b) egzaminów przez egzaminatorów, którzy: 

- spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 10, 

- są wpisani do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, 

- złożyli pisemną deklarację prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i 

niedyskryminujący; 

5b) który zawiadamia Prezesa UTK, nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem, o 

terminie i miejscu jego przeprowadzenia;] 

<5a) zapewniający: 

a) prowadzenie szkoleń przez instruktorów, którzy: 

– spełniają wymagania dotyczące instruktorów określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11 pkt 10, 

– są wpisani do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, 
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b) przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności przez egzaminatorów 

wpisanych do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1, oraz 

którzy złożyli pisemną deklarację wykonywania czynności egzaminatora w sposób 

bezstronny i niedyskryminujący, 

c) udział egzaminatorów w części praktycznej egzaminu na świadectwo maszynisty, o 

której mowa w art. 22bb ust. 9; 

5b) który terminowo wprowadza dane o przeprowadzonych szkoleniach oraz 

sprawdzianach wiedzy i umiejętności do rejestru, o którym mowa w art. 25x ust. 1;> 

6) który spełnia szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 11 pkt 9; 

[7) który posiada zbiór obowiązujących przepisów w zakresie objętym programem szkoleń i 

egzaminów;] 

<7) który posiada zbiór obowiązujących przepisów w zakresie objętym programem 

szkoleń oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności;> 

8) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

6. Badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz 

świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, mogą prowadzić podmioty 

uprawnione do wykonywania badań w służbie medycyny pracy, zajmujące się zadaniami 

medycyny kolejowej. 

7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 

3, jest dokonywany na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający 

następujące informacje: 

1) firmę podmiotu; 

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu podmiotu; 

3) numer podmiotu w odpowiednim rejestrze; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada; 

5) zakres czynności, o których mowa w ust. 4c - w przypadku wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

8. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z 

wnioskiem składa: 
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1) wykaz zawierający imiona i nazwiska instruktorów [oraz egzaminatorów wraz z 

kserokopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie]; 

[2) deklaracje, o których mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b tiret trzecie;] 

<2) deklarację, o której mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b;> 

3) pisemne oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru [ośrodków szkolenia i egzaminowania] 

<ośrodków szkolenia> są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, 

określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.". 

8a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4b, jest zwolniony z obowiązku składania 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez instruktorów i egzaminatorów wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 10, jeżeli ich spełnienie 

zostało uprzednio sprawdzone przez właściwy organ innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, a nie odnoszą się one do prowadzenia szkoleń i egzaminów wyłącznie 

na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, powinno również określać: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres zamieszkania; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

[9a. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia i egzaminowania składa 

wniosek o: 

1) wpisanie do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, instruktorów lub egzaminatorów 

prowadzących odpowiednio szkolenia lub egzaminy w tym ośrodku szkolenia i 

egzaminowania - przepisy ust. 8 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 

2) rozszerzenie zakresu wykonywanych czynności - przepisy ust. 8 pkt 3 stosuje się 

odpowiednio.] 

<9a. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia składa wniosek o 

wpisanie do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, instruktorów prowadzących 

szkolenia w tym ośrodku szkolenia lub zmianę zakresu wykonywanych czynności, 

przepisy ust. 8 pkt 3 stosuje się.> 
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9b. Prezes UTK zatwierdza albo odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia zmian, o których 

mowa w ust. 9a. 

9c. Prezes UTK odmawia zatwierdzenia zmian, o których mowa w ust. 9a, jeżeli: 

[1) przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia i egzaminowania nie przedłożył wraz z 

wnioskiem oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11 pkt 9, niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie czynności 

objętych tym wnioskiem - dotyczy wniosku o rozszerzenie zakresu wykonywanych 

czynności;] 

<1) przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia nie przedłożył wraz z wnioskiem 

oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11 pkt 9, niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie 

czynności objętych tym wnioskiem – dotyczy wniosku o zmianę zakresu 

wykonywanych czynności;> 

2) osoba, której dotyczy wniosek o wpis do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, nie 

spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 11 pkt 10. 

10. Prezes UTK wykreśla, w drodze decyzji, [ośrodek szkolenia i egzaminowania] <ośrodek 

szkolenia>z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku: 

1)  określonym w art. 22ac; 

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy prowadzenia tej 

działalności; 

3) gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe 

obejmujące likwidację majątku upadłego. 

[10a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia i egzaminowania jest: 

1) prowadzenie szkoleń w sposób niezgodny z programami szkolenia; 

2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i zdanie egzaminu; 

3) uporczywe uchylanie się od obowiązku zawiadamiania Prezesa UTK o zamiarze 

przeprowadzenia egzaminów; 

4) prowadzenie szkoleń lub egzaminów przez osoby niewpisane do wykazu, o którym mowa w 

ust. 8 pkt 1; 
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5) prawomocne skazanie przedsiębiorcy za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 - 

dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.] 

10b. Prezes UTK wykreśla, w drodze decyzji, z listy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podmiot, 

który przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 6, lub szczegółowe wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 13. 

<10a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia jest: 

1) prowadzenie szkolenia w sposób niezgodny z programem szkolenia; 

2) wydanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia lub zdanie sprawdzianu 

wiedzy i umiejętności niezgodnie ze stanem faktycznym; 

3) przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez egzaminatora 

niewpisanego do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1; 

4) prowadzenie szkolenia przez osobę niewpisaną do wykazu, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1; 

5) prawomocne skazanie przedsiębiorcy za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 

– dotyczy osoby fizycznej, urzędującego członka organu zarządzającego lub organu 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, 

komplementariusza w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej oraz 

prokurenta; 

6) wprowadzenie do rejestru, o którym mowa w art. 25x ust. 1, danych 

potwierdzających ukończenie szkolenia lub zdanie sprawdzianu wiedzy 

i umiejętności, niezgodnych ze stanem faktycznym.> 

11. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, 

przywracania i cofania licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji 

maszynisty oraz wydawania jej wtórników; 

2) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające 

się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności; 

3) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i 

psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności 

oraz tryb orzekania o tej zdolności; 

4) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających 

się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności; 
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[5) zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny do uzyskania 

licencji maszynisty;] 

<5) zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem niezbędny do uzyskania licencji 

maszynisty;> 

6) program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o 

licencję maszynisty; 

[7) sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji 

egzaminacyjnej;] 

8) sposób ustalania numeru identyfikacyjnego [ośrodka szkolenia i egzaminowania] 

<ośrodka szkolenia>wpisywanego do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zakres 

danych ujętych w rejestrze, a także sposób uiszczania opłat za wpis do tego rejestru; 

9) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis do 

rejestru [ośrodków szkolenia i egzaminowania] <ośrodków szkolenia>; 

[10) wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności 

w ośrodku szkolenia i egzaminowania, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje i wykształcenie;] 

<10) wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów wykonujących czynności w ośrodku 

szkolenia, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i 

wykształcenie;> 

11) warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim ujętych 

oraz okres ich przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania danych 

ujętych w rejestrze podmiotom, o których mowa w ust. 1a; 

12) wzór: 

a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, 

przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych, 

[b) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w celu uzyskania 

licencji maszynisty, 

c) deklaracji, o której mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b tiret trzecie.] 

<b) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w celu uzyskania licencji 

maszynisty, 

c) deklaracji, o której mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b.> 
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12. Minister właściwy do spraw transportu wyda rozporządzenie, o którym mowa w ust. 11, 

mając na uwadze: 

1) konieczność zapewnienia sprawności procedury uzyskiwania licencji maszynisty; 

2) konieczność uwzględnienia specyfiki pracy na stanowisku maszynisty przy określeniu 

wymagań zdrowotnych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję 

maszynisty albo o zachowanie jej ważności; 

3) konieczność przeprowadzenia badań niezbędnych dla właściwej oceny zdolności 

fizycznej i psychicznej do prowadzenia pojazdów kolejowych; 

4) zapewnienie sprawności procedury wydawania dokumentów potwierdzających zdolność 

fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej 

ważności; 

5) zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do bezpiecznego prowadzenia pociągów i 

pojazdów kolejowych; 

6) konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby godzin szkolenia dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, zapewniającej uzyskanie znajomości 

faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych związanych z pracą na stanowisku maszynisty; 

[7) konieczność przeprowadzenia pisemnego egzaminu testowego dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, zagwarantowania właściwej 

organizacji i odpowiedniego poziomu merytorycznego tego egzaminu, a także 

zapewnienia jednakowych warunków ich przeprowadzenia;] 

8) zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące procedury nadawania numerów 

identyfikacyjnych [ośrodkom szkolenia i egzaminowania] <ośrodkom szkolenia> ; 

9) przepisy Unii Europejskiej dotyczące wymagań, jakie powinny spełniać ośrodki szkolenia 

[i egzaminów]; 

10) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego szkoleń oraz 

egzaminów dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty oraz 

określenia dodatkowych wymagań dotyczących znajomości języka polskiego, zasad ruchu 

kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej, dla instruktorów i 

egzaminatorów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzących 

szkolenia i egzaminy na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) przepisy Unii Europejskiej dotyczące rejestru licencji maszynistów; 

12) potrzebę ujednolicenia wydawanych dokumentów i ich zabezpieczenie przed 

podrobieniem lub przerobieniem. 
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13. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w stosunku do 

podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia 

spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania 

licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, tryb 

dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej, zakres danych ujętych na liście, wzór 

wniosku o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat, mając na uwadze: 

1) konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do 

przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa 

maszynisty, a także zachowania ich ważności; 

2) konieczność zapewnienia właściwych warunków przeprowadzania takich badań; 

3) jasność i przejrzystość danych ujętych na liście. 

 

Art. 22ac. 

1. Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 8 pkt 3, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej w wyznaczonym przez Prezesa UTK terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności w zakresie prowadzenia [ośrodka szkolenia i egzaminowania] <ośrodka 

szkolenia> przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 22b. 

1. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy wydają świadectwa maszynistom przez nich 

zatrudnionym lub świadczącym usługi na ich rzecz, zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2010. 

1a. Warunkami niezbędnymi do uzyskania świadectwa maszynisty są: 

1) posiadanie licencji maszynisty; 
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[2) odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przeprowadzonych w trybie i w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 21 pkt 2 i 3 - dotyczy kandydatów na 

maszynistów;] 

<2) odbycie szkolenia przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

ust. 21 oraz zdanie egzaminu na świadectwo maszynisty – w przypadku kandydatów 

na maszynistów;> 

3) odbycie szkolenia i złożenie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu wiedzy i umiejętności 

przeprowadzonych w trybie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 21 pkt 4 - dotyczy maszynistów ubiegających się o uzyskanie kolejnego świadectwa 

maszynisty; 

4) uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 22 pkt 

1, po przeprowadzeniu badań lekarskich i psychologicznych. 

[2. Świadectwo maszynisty uprawnia do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego u 

przewoźnika kolejowego lub zarządcy, który je wydał, w ramach określonej kategorii 

uprawnień i jest ważne na określoną w nim infrastrukturę kolejową oraz określone typy 

pojazdów kolejowych. Kategorie i podkategorie uprawnień określa rozporządzenie (UE) 

nr 36/2010.] 

<2. Świadectwo maszynisty uprawnia do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego u 

przewoźnika kolejowego lub zarządcy, który je wydał, w ramach określonej 

kategorii uprawnień i jest ważne na określoną w nim infrastrukturę kolejową oraz 

określony typ pojazdu.> 

3. Świadectwo maszynisty może zawierać uprawnienie do prowadzenia pociągów lub 

pojazdów kolejowych we wszystkich kategoriach i podkategoriach, o których mowa w 

ust. 2. 

3a. W przypadku świadczenia usługi trakcyjnej dopuszcza się prowadzenie pociągu lub 

pojazdu kolejowego przez maszynistę na podstawie świadectwa maszynisty wydanego 

przez innego przewoźnika kolejowego lub zarządcę. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, przewoźnik kolejowy, na rzecz którego 

maszynista prowadzi pojazd kolejowy lub pociąg jest obowiązany do zapewnienia 

zapoznania tego maszynisty z obowiązującymi u niego regulacjami wewnętrznymi w 

zakresie niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu. 
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4. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej ustanawiają procedury 

wydawania świadectw maszynisty, będące częścią ich systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 17a. 

5. W procedurach wydawania świadectw, o których mowa w ust. 4, określa się w 

szczególności: 

1) tryb wydawania świadectwa maszynisty, aktualizacji danych w nim zawartych, jego 

zawieszania i cofania; 

2) tryb odwołania się od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego 

zawieszania i cofania. 

3) (uchylony). 

6. Procedurę, o której mowa w ust. 4, przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury 

kolejowej podają do publicznej wiadomości w sposób przyjęty u każdego z nich. 

7. W celu zachowania ważności świadectwa maszynisty, maszynista przechodzi okresowe 

badania lekarskie i psychologiczne oraz uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające 

spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 22 pkt 1 oraz przechodzi szkolenia, a także okresowe 

sprawdziany wiedzy i umiejętności, w trybie i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 21 pkt 4. 

7a. Badania, o których mowa w ust. 7, przeprowadza się co: 

1) 24 miesiące - do ukończenia 55. roku życia, 

2) 12 miesięcy - po ukończeniu 55. roku życia 

- chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy okres. 

7b. Badania, o których mowa w ust. 7, przeprowadza się w okresach krótszych niż okresy, o 

których mowa w ust. 7a: 

1) po każdym poważnym wypadku, w którym uczestniczył maszynista; 

2) po zakończeniu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej dłużej 

niż 30 dni; 

3) w przypadku powrotu maszynisty do pracy po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy; 

4) w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do 

kierowania pojazdem kolejowym lub pociągiem; 

5) w przypadku określonym w ust. 16; 

6) w innych przypadkach określonych w przepisach dotyczących profilaktycznej ochrony 

zdrowia pracowników. 
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7c. Badania, o których mowa w ust. 1a pkt 4, ust. 7 i 7b, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 

7a oraz przepisów wydanych na podstawie ust. 22, w zakresie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 

1495). 

7d. Przejście przez maszynistę badań, o których mowa w ust. 1a pkt 4, ust. 7 i 7b, uznaje się 

za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracownika w zakresie wykonywania 

wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 

Kodeksu pracy. 

7e. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy nie mogą dopuścić do pracy na stanowisku maszynisty 

osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania świadectwa 

maszynisty albo zachowania jego ważności, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 18 

pkt 4 w odniesieniu do kandydatów na maszynistów. 

7f. Przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy są obowiązani do: 

1) kierowania maszynistów na badania lekarskie i psychologiczne w celu uzyskania 

świadectwa maszynisty lub zachowania jego ważności; 

2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w pkt 1; 

3) przechowywania orzeczeń lekarskich maszynistów. 

7g. Spełnienie przez przewoźników kolejowych i zarządców obowiązków, o których mowa w 

ust. 7f pkt 1 i 2, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w 

zakresie wykonywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, o których 

mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy. 

8. Przewoźnicy kolejowi lub zarządcy infrastruktury kolejowej cofają lub zawieszają w 

całości lub w części ważność świadectwa maszynisty, gdy maszynista przestał spełniać 

warunki niezbędne do posiadania świadectwa. 

9. (uchylony). 

10. Świadectwo maszynisty wygasa z mocy prawa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy o pracę lub innego stosunku prawnego wiążącego maszynistę z przewoźnikiem 

kolejowym lub zarządcą infrastruktury kolejowej. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, przewoźnik kolejowy i zarządca wydają 

maszyniście odpis uzyskanego świadectwa maszynisty, którego wzór określa załącznik III 

do rozporządzenia (UE) nr 36/2010, oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane 

kwalifikacje. 
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12. Przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej bezzwłocznie aktualizuje 

świadectwo maszynisty, jeżeli jego posiadacz uzyskał dodatkowe uprawnienia dotyczące 

pociągu, pojazdu kolejowego lub infrastruktury kolejowej. 

13. Przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej cofa świadectwo maszynisty 

osobie, która przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 7. 

[14. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy prowadzą rejestry wydawanych przez siebie świadectw 

maszynistów.] 

<14. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy prowadzą rejestry wydawanych przez siebie 

świadectw maszynistów, za pomocą własnego systemu informatycznego albo za 

pomocą rejestru, o którym mowa w art. 25x ust. 1.> 

14a. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy udostępniają dane zgromadzone w rejestrach, o których 

mowa w ust. 14, oraz informację o treści wydanych świadectw maszynisty: 

1) Prezesowi UTK; 

2) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zgodnie z art. 28h ust. 2 pkt 4 oraz 

komisji kolejowej, o której mowa w art. 28m; 

3) właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w przypadku 

wykonywania przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę działalności transgranicznej; 

4) innym podmiotom, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z odrębnych 

przepisów. 

15. Prezes UTK może wystąpić, do przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury 

kolejowej, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli maszynisty lub o zawieszenie 

ważności świadectwa maszynisty. 

16. Przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej po otrzymaniu wniosku 

Prezesa UTK obowiązany jest podjąć stosowne działania, w szczególności skierować 

maszynistę na badania lekarskie lub poddać sprawdzeniu wiedzy i umiejętności, i, w 

terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku, przedłożyć Prezesowi UTK sprawozdanie 

z wykonanych czynności. 

17. Prezes UTK może, w drodze decyzji, wydać zakaz prowadzenia pociągu lub pojazdu 

kolejowego przez maszynistę w okresie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 

15, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ruchu kolejowego. O decyzji tej 

Prezes UTK informuje Komisję Europejską oraz inne właściwe organy. 

18. W przypadku: 
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1) zakłóceń w ruchu kolejowym w wyniku prowadzonych robót na torach lub powodujących 

konieczność odstępstw od wykonywania przewozów kolejowych na podstawie 

obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, zgodnie z ustaleniami zarządcy, 

2) jednorazowych przewozów kolejowych, za zgodą zarządcy, 

3) dostawy lub prezentacji nowego pociągu lub pojazdu kolejowego, 

4) szkolenia lub egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, 

5) wykonywania przewozów technologicznych 

- jeżeli maszynista albo kandydat na maszynistę ubiegający się o świadectwo maszynisty nie 

posiadają znajomości odcinków linii kolejowych, na których mają prowadzić pojazd 

kolejowy lub pociąg, mogą go prowadzić, pod warunkiem że podczas jazdy obok nich 

znajduje się inny maszynista lub przedstawiciel zarządcy posiadający udokumentowaną 

znajomość tych odcinków. 

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 18, w razie braku możliwości zapewnienia 

obecności osób, o których mowa w tym przepisie, maszynista może prowadzić pojazd 

kolejowy lub pociąg po spełnieniu warunków określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 17 ust. 7. 

20. (uchylony). 

20a. Maszynista jest obowiązany niezwłocznie powiadomić przewoźnika kolejowego lub 

zarządcę, na rzecz którego świadczy pracę lub usługi, o okolicznościach dotyczących jego 

stanu zdrowia mających wpływ na zdolność prawidłowego realizowania przez niego 

uprawnień wynikających z posiadanego świadectwa maszynisty. 

20b. Przepisy ust. 20a stosuje się odpowiednio do prowadzącego pojazdy kolejowe, który 

świadczy pracę lub usługi na rzecz użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy 

wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej. 

21. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury kolejowej, 

objętych szkoleniem [i egzaminem], które są niezbędne do uzyskania świadectwa 

maszynisty, 

2) program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o 

uzyskanie świadectwa maszynisty, 

[3) sposób, formę oraz tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty oraz tryb pracy komisji 

egzaminacyjnej przeprowadzającej te egzaminy,] 
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4) tryb oraz szczegółowe warunki i minimalną częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności [ maszynistów], 

5) zakres danych dotyczących infrastruktury kolejowej ujęty w świadectwie maszynisty, 

6) szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru świadectw maszynistów, zakres 

danych w nim ujętych, a także okres ich przechowywania, wzór tego rejestru oraz tryb 

udostępniania danych ujętych w rejestrze podmiotom, o których mowa w ust. 14a 

[- mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do zapewnienia właściwych 

kwalifikacji maszynistów, konieczność dostosowania programu szkolenia do 

wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydatów na maszynistów, przy 

zapewnieniu niezbędnej liczby godzin stażu stanowiskowego, szkolenia teoretycznego i 

praktycznego oraz prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem, konieczność 

przeprowadzenia teoretycznej i praktycznej części egzaminu dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty, zagwarantowania 

właściwej organizacji i odpowiedniego poziomu merytorycznego tych egzaminów, a także 

zapewnienia jednakowych warunków ich przeprowadzenia, konieczność zapewnienia 

ciągłości realizacji procesu doskonalenia zawodowego maszynistów i monitorowania 

posiadanych przez nich uprawnień oraz przepisy Unii Europejskiej dotyczące rejestru 

świadectw maszynistów.] 

<– mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do zapewnienia właściwych 

kwalifikacji maszynistów, konieczność dostosowania programu szkolenia do 

wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydatów na maszynistów przy 

zapewnieniu niezbędnej liczby godzin stażu stanowiskowego, szkolenia teoretycznego 

i praktycznego oraz prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem, konieczność 

zapewnienia ciągłości realizacji procesu doskonalenia zawodowego maszynistów i 

monitorowania posiadanych przez nich uprawnień oraz przepisy Unii Europejskiej 

dotyczące rejestru świadectw maszynistów.> 

22. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające 

się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

2) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i 

psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego 

ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności, 
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3) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających 

się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności 

- mając na uwadze konieczność przeprowadzenia badań niezbędnych dla właściwej oceny 

zdolności fizycznej i psychicznej do prowadzenia pojazdów kolejowych, konieczność 

uwzględnienia specyfiki pracy na stanowisku maszynisty przy określeniu wymagań 

zdrowotnych, sprawność procedury wydawania dokumentów potwierdzających zdolność 

fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie 

jego ważności, a także konieczność ujednolicenia wydawanych dokumentów i ich 

zabezpieczenie przed podrobieniem lub przerobieniem. 

 

<Art. 22ba. 

1. Prezes UTK, na wniosek kandydata na maszynistę, przeprowadza egzamin na licencję 

maszynisty w zakresie podstawowej wiedzy zawodowej obejmującej zagadnienia, 

które są istotne dla wykonywania zawodu maszynisty i mają zastosowanie 

niezależnie od rodzaju i typu taboru kolejowego lub infrastruktury kolejowej. 

2. Wniosek składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego rejestr, o którym mowa w art. 25x ust. 1, i 

podpisuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

albo podpisu osobistego. 

3. Wraz z wnioskiem kandydat na maszynistę może złożyć wniosek o wydanie licencji 

maszynisty zawierający oświadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 2b. 

4. Prezes UTK zapewnia na stronie podmiotowej Urzędu Transportu Kolejowego dostęp 

do systemu teleinformatycznego wraz z możliwością dokonania opłaty za egzamin na 

licencję maszynisty z wykorzystaniem systemu płatności online. 

5. Prezes UTK w systemie teleinformatycznym publikuje wykaz terminów sesji 

egzaminacyjnych dotyczących egzaminu na licencję maszynisty. 

6. Egzamin na licencję maszynisty przeprowadza egzaminator wyznaczony przez 

Prezesa UTK z rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1. 

7. Warunkiem dopuszczenia kandydata na maszynistę do egzaminu na licencję 

maszynisty jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1–5. 

8. Egzaminator nie dopuszcza kandydata na maszynistę do egzaminu na licencję 

maszynisty, jeżeli: 
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1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości kandydata na maszynistę zgłaszającego się na 

egzamin na licencję maszynisty; 

2) nie uiszczono opłaty za przeprowadzenie egzaminu na licencję maszynisty; 

3) dane z okazanego dokumentu tożsamości kandydata zgłaszającego się na egzamin na 

licencję maszynisty nie są zgodne z danymi znajdującymi się w rejestrze, o którym 

mowa w art. 25x ust. 1. 

9. Egzamin na licencję maszynisty składa się z części teoretycznej i jest przeprowadzany 

w formie elektronicznego testu jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w 

czasie rzeczywistym za pomocą systemu teleinformatycznego. 

10. Prezes UTK opracowuje i ustala wykaz pytań na egzamin na licencję maszynisty. 

11. Pytania, o których mowa w ust. 10, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. z 2020 poz. 2176). 

12. Kandydat na maszynistę może złożyć do Prezesa UTK odwołanie od negatywnego 

wyniku egzaminu na licencję maszynisty. 

13. Odwołanie, o którym mowa w ust. 12, składa się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wyniku egzaminu na licencję maszynisty. 

14. Uchybienie terminu, o którym mowa w ust. 13, do wniesienia odwołania, o którym 

mowa w ust. 12, skutkuje pozostawieniem tego odwołania bez rozpoznania. 

15. Prezes UTK rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od 

dnia jego otrzymania. 

16. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, o którym mowa w ust. 12, Prezes 

UTK przeprowadza ponowny egzamin na licencję maszynisty, za który nie pobiera 

się opłaty. Do ponownego egzaminu na licencję maszynisty stosuje się przepisy ust. 

6–11. 

Art. 22bb. 

1. Prezes UTK, na wniosek przewoźnika kolejowego lub zarządcy zatrudniającego 

kandydata na maszynistę, przeprowadza egzamin na świadectwo maszynisty. 

2. Wniosek składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego rejestr, o którym mowa w art. 25x ust. 1, i 

podpisuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

albo podpisu osobistego przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę. 
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3. Warunkiem dopuszczenia kandydata na maszynistę do egzaminu na świadectwo 

maszynisty jest: 

1) posiadanie ważnej licencji maszynisty; 

2) ukończenie szkolenia dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie 

świadectwa maszynisty; 

3) zdanie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z typu pojazdu kolejowego 

i infrastruktury kolejowej, na których ma być przeprowadzany egzamin. 

4. Przepisy art. 22ba ust. 4 i 8 stosuje się odpowiednio. 

5. Egzamin na świadectwo maszynisty składa się z części teoretycznej oraz z części 

praktycznej i obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata na maszynistę 

do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania czynności maszynisty. 

6. Część teoretyczną egzaminu na świadectwo maszynisty przeprowadza się w formie: 

1) elektronicznego testu jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie 

rzeczywistym za pomocą systemu teleinformatycznego oraz 

2) zadań do wykonania z użyciem symulatora pojazdu kolejowego. 

7. Prezes UTK opracowuje i ustala wykaz pytań, o których mowa w ust. 6 pkt 1. Pytania 

nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

8. Część teoretyczną egzaminu na świadectwo maszynisty przeprowadza egzaminator 

wyznaczony przez Prezesa UTK z rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 

22be ust. 1. 

9. Część praktyczna egzaminu na świadectwo maszynisty polega na prowadzeniu 

pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej pod nadzorem egzaminatorów, 

o których mowa w ust. 10. 

10. Część praktyczną egzaminu na świadectwo maszynisty przeprowadza egzaminator 

oddelegowany przez ośrodek szkolenia, w którym kandydat na maszynistę 

ubiegający się o uzyskanie świadectwa maszynisty odbywał szkolenie, oraz 

egzaminator zatrudniony i wyznaczony przez Prezesa UTK. 

11. Egzaminator oddelegowany przez ośrodek szkolenia, o którym mowa w ust. 10, 

posiada świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia typu pojazdu 

kolejowego oraz do jazdy po infrastrukturze kolejowej, których dotyczy egzamin, 

albo − w przypadku kiedy nie spełnia tego warunku − ważne świadectwo maszynisty 

w zakresie odpowiedniej infrastruktury lub typu pojazdu kolejowego. 
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12. Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie egzaminu na świadectwo maszynisty 

zapewnia pojazd kolejowy oraz trasę, niezbędne do przeprowadzenia części 

praktycznej egzaminu na świadectwo maszynisty, w terminie i miejscu uzgodnionym 

z Prezesem UTK. 

13. Warunkiem dopuszczenia kandydata na maszynistę do części praktycznej egzaminu 

na świadectwo maszynisty jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej 

egzaminu na świadectwo maszynisty. 

14. Kandydat na maszynistę może złożyć do Prezesa UTK odwołanie od negatywnego 

wyniku egzaminu na świadectwo maszynisty. Przepisy art. 22ba ust. 13–15 stosuje się 

odpowiednio. 

15. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, o którym mowa w ust. 14, Prezes 

UTK przeprowadza ponowny egzamin na świadectwo maszynisty, za który nie 

pobiera się opłaty. Do ponownego egzaminu na świadectwo maszynisty stosuje się 

przepisy ust. 3 i 5–13 oraz odpowiednio art. 22ba ust. 8. 

 

Art. 22bc. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres podstawowej wiedzy zawodowej objętej egzaminem na licencję 

maszynisty; 

2) sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminu na licencję 

maszynisty oraz ponownego egzaminu na licencję maszynisty; 

3) szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności, objętych egzaminem na świadectwo 

maszynisty; 

4) sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminu na świadectwo 

maszynisty oraz ponownego egzaminu na świadectwo maszynisty. 

2. Minister właściwy do spraw transportu wyda rozporządzenie, o którym mowa w ust. 

1, mając na uwadze: 

1) zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do bezpiecznego prowadzenia pojazdów 

kolejowych; 

2) konieczność zagwarantowania właściwej organizacji egzaminów na licencję 

maszynisty oraz ponownych egzaminów na licencję maszynisty; 

3) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego egzaminów na 

świadectwo maszynisty; 
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4) konieczność zagwarantowania właściwej organizacji i odpowiedniego poziomu 

merytorycznego przeprowadzenia teoretycznej i praktycznej części egzaminu na 

świadectwo maszynisty oraz ponownego egzaminu na świadectwo maszynisty. 

 

Art. 22bd. 

1. Egzaminatorem może być osoba, która: 

1) posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym 

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nabyte w okresie 5 lat 

poprzedzających datę złożenia wniosku o wpis do rejestru egzaminatorów, o którym 

mowa w art. 22be ust. 1; 

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

3) posiada ważną licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, obejmujące zakres 

umiejętności będących przedmiotem egzaminu lub dotyczące podobnego typu linii 

kolejowej lub taboru kolejowego – w przypadku egzaminatorów 

przeprowadzających część praktyczną egzaminu na świadectwo maszynisty 

z prowadzenia pojazdu kolejowego; 

4) posiada znajomość języka polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości 

językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; 

5) ukończyła szkolenie z zakresu zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, 

obowiązujących na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze co najmniej 

80 godzin, przeprowadzone przez ośrodek szkolenia, który posiada uprawnienia do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 22a ust. 4c pkt 4 – w przypadku 

egzaminatorów, o których mowa w pkt 3, którzy licencję maszynisty uzyskali w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub wiarygodności dokumentów; 

7) daje rękojmię wykonywania czynności egzaminatora w sposób bezstronny 

i niezależny; 

8) jest wpisana do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1. 

2. Egzaminatorzy są obowiązani do ustawicznego doskonalenia i aktualizowania 

kompetencji zawodowych przez udział w co najmniej jednym, w ciągu 3 lat, 

szkoleniu doskonalącym w zakresie wiedzy i metodyki egzaminowania kandydatów 

na maszynistów organizowanym przez Prezesa UTK. 
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3. Prezes UTK organizuje szkolenia, o których mowa w ust. 2, nie rzadziej niż raz na 

trzy lata. 

Art. 22be. 

1. Prezes UTK prowadzi w systemie teleinformatycznym rejestr egzaminatorów w celu 

realizacji zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 7b. Rejestr egzaminatorów 

jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Urzędu Transportu Kolejowego z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 

2–7. 

2. W rejestrze egzaminatorów gromadzi się następujące dane egzaminatorów: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało 

ten dokument; 

4) obywatelstwo; 

5) adres zamieszkania; 

6) numer licencji maszynisty, jeżeli została wydana; 

7) numer ewidencyjny; 

8) zakres uprawnień; 

9) informacje o udziale w szkoleniu, o którym mowa w art. 22bd ust. 2. 

3. Prezes UTK dokonuje wpisu do rejestru egzaminatorów na wniosek, który zawiera 

dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6. Do wniosku dołącza się: 

1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa 

w art. 22bd ust. 1 pkt 1–5; 

2) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, o którym mowa w art. 22bd ust. 1 pkt 6, złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”; 

klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń; 

3) deklarację, o której mowa w art. 22a ust. 5 pkt 5a lit. b. 
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4. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego, o której mowa w art. 

22bd ust. 1 pkt 4, są: 

1) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka 

polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez 

Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

2) certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 w 

skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy; 

3) świadectwo lub inny dokument równorzędny uzyskany w polskim systemie oświaty 

po ukończeniu kształcenia w języku polskim lub dyplom ukończenia studiów 

wyższych prowadzonych w języku polskim. 

5. Prezes UTK: 

1) wpisuje do rejestru egzaminatorów osobę spełniającą wymagania, o których mowa w 

art. 22bd ust. 1 pkt 1–7, oraz nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny; 

2) odmawia wpisu do rejestru egzaminatorów, w drodze decyzji, w przypadku jeżeli 

osoba nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 22bd ust. 1 pkt 1–7; 

3) wykreśla z rejestru egzaminatorów, w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej 

wykonalności, w przypadku: 

a) wniosku egzaminatora o wykreślenie z rejestru egzaminatorów, 

b) jeżeli egzaminator nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 22bd ust. 1 pkt 1–7, 

c) jeżeli egzaminator nie spełnia wymagania, o którym mowa w art. 22bd ust. 2, 

d) śmierci egzaminatora; 

4) w przypadku zmiany danych aktualizuje rejestr egzaminatorów. 

6. Osoba ubiegająca się o wpis do rejestru egzaminatorów jest zwolniona z obowiązku 

dołączania kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 22bd ust. 1 pkt 1–3 i 6, jeżeli ich spełnienie zostało uprzednio 

sprawdzone przez właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, a nie odnoszą się one do prowadzenia egzaminów na licencję 

maszynisty lub egzaminów na świadectwo maszynisty wyłącznie na sieci kolejowej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Egzaminator przekazuje Prezesowi UTK informacje o zmianie danych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 i 3–6, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 
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8. Prezes UTK wydaje egzaminatorowi certyfikat uznania egzaminatora zawierający 

dane, o których mowa w ust. 2. 

9. Dane gromadzone w rejestrze egzaminatorów oraz kopie dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymagań przechowuje się przez okres do 5 lat od dnia 

wykreślenia z rejestru.> 

Art. 22h. 

[1. Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności mających 

wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji administracyjnej, 

może czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4-7, 9-11 i pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, 

art. 22b ust. 21 pkt 1-4 i ust. 22 pkt 3 i art. 22d ust. 3 oraz określić ich warunki.] 

<1. Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji 

administracyjnej, może czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4–6, 9–11 

i pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, art. 22b ust. 21 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 22 pkt 3 

i art. 22d ust. 3 oraz określić ich warunki.> 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK zgodnie z art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach 

podjętych w toku postępowania wyłącznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalności. 

 

Art. 25ca. 

 1.  Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei, 

podsystemy i składniki interoperacyjności poddaje się: 

1) certyfikacji, 

2) badaniom, 

3)   sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei 

- przez jednostkę notyfikowaną. 

1a.  Podczas oceny zgodności podsystemu z właściwymi krajowymi specyfikacjami 

technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia 
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spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, badanie i certyfikacja podsystemu są 

przeprowadzane przez jednostkę wyznaczoną. 

2.  Domniemywa się, że podsystemy lub składniki interoperacyjności, dla których 

sporządzono dokumentację potwierdzającą zgodność ze zharmonizowanymi normami lub 

ich częściami, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, są zgodne z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei objętymi tymi 

normami lub ich częściami, jeżeli ocena zgodności została dokonana na podstawie TSI. 

3.  Oznakowanie CE umieszcza się na składniku interoperacyjności, dla którego, po 

uzyskaniu certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności, została wystawiona deklaracja WE zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności tylko wtedy, gdy obowiązek oznakowania 

wynika z przepisów obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej odnoszących się do 

zasadniczych wymagań systemu kolei. 

4. Podmioty, o których mowa w art. 25cb ust. 3 i art. 25cc ust. 8, są obowiązane 

przechowywać dokumentację techniczną dotyczącą podsystemu i składnika 

interoperacyjności oraz przebiegu i wyników dokonanej oceny zgodności przez cały okres 

eksploatacji podsystemu lub składnika interoperacyjności. 

5.  Dokonanie weryfikacji WE podsystemu, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, jest 

obowiązkowe przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do 

eksploatacji tego podsystemu w systemie kolei Unii. 

6.  Po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu, o którym mowa w 

art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, Prezes UTK, w trakcie jego eksploatacji, może sprawdzić 

spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych w TSI lub we właściwych krajowych 

specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie 

umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, w ramach wydawania 

autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub świadectwa 

bezpieczeństwa, a także kontroli spełnienia wymagań zawartych w autoryzacji 

bezpieczeństwa, jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa lub świadectwie bezpieczeństwa, 

stosując procedury oceny i weryfikacji ustanowione w TSI lub we właściwych krajowych 

specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie 

umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei. 

[7. Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot 
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zamawiający dołącza dokumentację związaną z oceną zgodności do deklaracji weryfikacji 

WE podsystemu, którą przesyła Prezesowi UTK oraz właściwemu organowi każdego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które o to wystąpi. 

8. Dokumentację i korespondencję związaną z oceną zgodności przedstawianą Prezesowi 

UTK sporządza się w języku polskim.] 

 

Art. 25cb. 

1.  Jednostka notyfikowana dokonuje weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi 

wymaganiami systemu kolei określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta 

ust. 1. 

2.  Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, użytkownik bocznicy kolejowej, dysponent, importer, wykonawca 

modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający zwraca się do wybranej przez siebie 

jednostki notyfikowanej z wnioskiem o dokonanie na podstawie TSI weryfikacji WE 

podsystemu z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei. 

3.  Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, <użytkownik bocznicy kolejowej,> dysponent, importer, wykonawca 

modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający jest obowiązany przekazać Prezesowi 

UTK informację o wszczęciu procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi 

wymaganiami systemu kolei w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z jednostką 

notyfikowaną. 

4.  Jednostka notyfikowana przeprowadza weryfikację WE podsystemu z zasadniczymi 

wymaganiami systemu kolei, obejmującą również interfejsy danego podsystemu z 

systemem, do którego zostaje on włączony na etapie: 

1) projektowania; 

2) budowy; 

3) końcowych prób podsystemu. 

5.  Na wniosek producenta podsystemu albo jego upoważnionego przedstawiciela, zarządcy, 

przewoźnika kolejowego, <użytkownik bocznicy kolejowej,> dysponenta, importera, 

wykonawcy modernizacji, inwestora albo podmiotu zamawiającego, można podzielić 

podsystem na określone części lub sprawdzić jego zgodność z zasadniczymi 

wymaganiami systemu kolei na określonych etapach procedury weryfikacji WE. 
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Sprawdzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei można dokonać 

także dla określonej części podsystemu na określonym etapie tej procedury. 

5a.  Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 5, jeżeli spełnione są zasadnicze 

wymagania systemu kolei, jednostka notyfikowana wydaje pośrednie potwierdzenie 

weryfikacji. 

5b.  (uchylony). 

5c.  (uchylony). 

6.  W procedurze weryfikacji WE podsystemu jednostka notyfikowana uwzględnia pośrednie 

potwierdzenia weryfikacji i sprawdza: 

1) zgodność podsystemu z projektem i pośrednimi potwierdzeniami weryfikacji, o ile 

uprzednio zostały wydane; 

2) czy potwierdzenia, o których mowa w pkt 1, uwzględniają wymagania określone w TSI; 

3) zgodność całego podsystemu z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei; 

4) kompletność i poprawność deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności wraz z kopiami certyfikatów WE zgodności lub przydatności 

do stosowania składnika interoperacyjności dla wszystkich składników interoperacyjności 

zastosowanych w podsystemie; 

5) czy budowle i urządzenia ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, 

wchodzące w skład podsystemu, zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

ustawy; 

6) wszystkie elementy podsystemu nieobjęte pośrednimi potwierdzeniami weryfikacji; 

7) wyniki końcowych prób podsystemu. 

7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji WE podsystemu, jednostka notyfikowana wydaje 

certyfikat weryfikacji WE podsystemu. 

7a. Jeżeli jednostka notyfikowana nie sprawdziła w całości albo części zgodności ze 

wszystkimi TSI, które mają zastosowanie dla danego podsystemu, certyfikat weryfikacji 

WE podsystemu zawiera dokładne odniesienie do TSI albo ich części, z którymi zgodność 

nie została sprawdzona. 

[7b. Na podstawie certyfikatu weryfikacji WE podsystemu, producent podsystemu albo jego 

upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, importer, 

wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający wystawia deklarację 

weryfikacji WE podsystemu, do której załącza dokumentację techniczną określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 4.] 
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<7b. Na podstawie certyfikatu weryfikacji WE podsystemu, producent podsystemu albo 

jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik kolejowy, użytkownik 

bocznicy kolejowej, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo 

podmiot zamawiający wystawia deklarację weryfikacji WE podsystemu, do której 

załącza dokumentację techniczną określoną w przepisach wydanych na podstawie 

art. 25ta ust. 1 pkt 4. Podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przekazuje 

kopię dokumentacji technicznej, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 4, Agencji, Prezesowi UTK lub krajowemu organowi 

do spraw bezpieczeństwa z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na ich 

żądanie.> 

8. Jednostka notyfikowana może wydać certyfikat weryfikacji WE podsystemu dla serii 

podsystemów lub pewnych części tych podsystemów tylko w przypadku, gdy zezwala na 

to TSI. 

8a. W przypadku dokonania zmian w podsystemie objętym certyfikatem weryfikacji WE, 

jednostka notyfikowana zaangażowana do przeprowadzenia weryfikacji WE tego 

podsystemu wykonuje wyłącznie istotne i niezbędne badania oraz testy tych części 

podsystemu, które uległy zmianie, oraz ich interfejsów z niezmienionymi częściami 

podsystemu. 

9. (uchylony). 

Art. 25cba. 

1.  W przypadku gdy w procedurze weryfikacji WE podsystemu jest konieczne 

przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu z właściwymi krajowymi specyfikacjami 

technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia 

spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, ocena taka jest przeprowadzana przez 

jednostkę wyznaczoną. 

2.  Jeżeli podczas przeprowadzania oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, jednostka 

wyznaczona stwierdzi, że podmiot, o którym mowa w art. 25cb ust. 2, nie spełnia 

wymagań określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i 

dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 

wymagań systemu kolei, pisemnie wzywa wnioskodawcę do podjęcia, w zakresie, w 

jakim nie spełnia tych wymagań, środków naprawczych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania i nie wydaje mu certyfikatu weryfikacji podsystemu. W przypadku 

niepodjęcia środków naprawczych w wyznaczonym terminie lub jeżeli środki te nie 
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doprowadziły do spełnienia wymagań określonych we właściwych krajowych 

specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie 

umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, jednostka wyznaczona 

odmawia wydania certyfikatu weryfikacji podsystemu. 

3.  Po stwierdzeniu spełnienia przez podsystem wymagań określonych we właściwych 

krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których 

zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, jednostka 

wyznaczona wydaje certyfikat weryfikacji podsystemu. 

<3a. Wydanie certyfikatu weryfikacji podsystemu przez jednostkę wyznaczoną może 

zostać poprzedzone sporządzeniem pośredniego potwierdzenia weryfikacji. Przepisy 

art. 25cb ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.> 

4.  Jeżeli po wydaniu certyfikatu weryfikacji podsystemu jednostka wyznaczona stwierdza, że 

wyrób przestał spełniać wymagania określone we właściwych krajowych specyfikacjach 

technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia 

spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, jednostka ta cofa albo, w przypadku gdy 

możliwe jest podjęcie środków naprawczych, które mogą doprowadzić do spełnienia 

przez wyrób wymagań, zawiesza wydany certyfikat. W przypadku zawieszenia wydanego 

certyfikatu jednostka wyznaczona pisemnie wzywa wnioskodawcę do podjęcia środków 

naprawczych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. W przypadku niepodjęcia przez wnioskodawcę środków naprawczych w wyznaczonym 

terminie lub jeżeli środki te nie doprowadziły do spełnienia przez wyrób wymagań, 

jednostka wyznaczona: 

1)  ogranicza wydany certyfikat weryfikacji podsystemu - w zakresie, w jakim wyrób nie 

spełnia wymagań określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i 

dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 

wymagań systemu kolei; 

2)  cofa wydany certyfikat weryfikacji podsystemu - jeżeli wyrób w całości nie spełnia 

wymagań określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i 

dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 

wymagań systemu kolei. 

6. Od odmowy wydania, ograniczenia, zawieszenia albo cofnięcia certyfikatu weryfikacji 

podsystemu przysługuje odwołanie. Do odmowy wydania, ograniczenia, zawieszenia albo 
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cofnięcia certyfikatu weryfikacji podsystemu stosuje się art. 32 ust. 2-4 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

7.  Jeżeli w procedurze weryfikacji WE podsystemu zadania jednostki wyznaczonej wykonuje 

jednostka notyfikowana, ocena zgodności podsystemu na zgodność z właściwymi 

krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których 

zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, jest 

uwzględniana w certyfikacie weryfikacji WE podsystemu. 

 

Art. 25e. 

1.  Zarządcy, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych mogą eksploatować 

wyłącznie podsystemy strukturalne, o których mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, na 

które Prezes UTK wydał zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. 

1a.  Podsystem strukturalny, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, może być 

dopuszczony do eksploatacji, jeżeli: 

1) jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania systemu 

kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei Unii, w skład 

którego wchodzi; 

2) składniki interoperacyjności, z których jest zbudowany, są właściwie zainstalowane i 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 

3) urządzenia i budowle ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, które 

wchodzą w jego skład, zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy. 

1b.  W przypadku podsystemu strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, 

który wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji po 

odnowieniu lub modernizacji, podsystem ten może być eksploatowany do czasu uzyskania 

nowego zezwolenia, na zasadach określonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem 

zarządcy. 

2.  Na wniosek zainteresowanego podmiotu zamawiającego, zarządcy, przewoźnika 

kolejowego, użytkownika bocznicy kolejowej, producenta albo jego upoważnionego 

przedstawiciela, Prezes UTK wydaje zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemu strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c. Odmowa 

dopuszczenia do eksploatacji podsystemu strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 

pkt 1 lit. a-c, następuje w drodze decyzji. 
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2a.  Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, o którym mowa 

w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wydaje się według stanu prawnego obowiązującego w dniu 

złożenia wniosku o wydanie tego zezwolenia. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 

1) deklarację weryfikacji WE podsystemu; 

2)  dokumenty potwierdzające zgodność tych podsystemów z systemem, do którego są 

włączane, stwierdzoną w oparciu o odpowiednie TSI, przepisy krajowe i krajowy rejestr 

infrastruktury (RINF); 

3)  dokumenty potwierdzające bezpieczną integrację tych podsystemów, stwierdzoną w 

oparciu o odpowiednie TSI, przepisy krajowe, krajowy rejestr infrastruktury (RINF), a 

także wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM). 

4) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń lub budowli 

ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, wchodzących w skład 

podsystemu. 

3a.  (uchylony). 

<3b. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządza się w jednym z języków 

urzędowych Unii Europejskiej. Prezes UTK może żądać, aby część lub części 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, zostały przetłumaczone na język polski. 

3c. Dokumentację techniczną załączoną do wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

wnioskodawca przekazuje Prezesowi UTK w postaci dokumentu elektronicznego, 

w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 

952 i 1005), pozbawionego możliwości jego modyfikacji.> 

4.  Prezes UTK przed wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, sprawdza dokumentację pod 

względem jej kompletności, trafności oraz spójności. W przypadku przytorowych 

urządzeń ERTMS Prezes UTK sprawdza także zgodność z warunkami określonymi w 

decyzji Agencji o zatwierdzeniu proponowanych rozwiązań technicznych albo z 

wynikiem procedury, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej 

Umi Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004. 

4a.  Prezes UTK w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę, 

że dokumentacja jest kompletna, albo wzywa do usunięcia braków. 
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4b.  Prezes UTK wydaje zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, nie później niż w terminie 4 

miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku. 

4c.  Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o 

ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji, o której 

mowa w ust. 2. 

4d.  Prezes UTK rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 2 miesięcy 

od dnia jego otrzymania. 

5.  Prezes UTK nie może zakazywać, ograniczać lub utrudniać budowy, dopuszczania do 

eksploatacji oraz eksploatacji podsystemów strukturalnych, o których mowa w art. 25a 

ust. 2 pkt 1 lit. a-c, które spełniają zasadnicze wymagania systemu kolei. W szczególności 

nie może wymagać kontroli, które już zostały przeprowadzone: 

1) jako część procedury prowadzącej do wydania deklaracji WE zgodności lub przydatności 

do stosowania składnika interoperacyjności oraz deklaracji weryfikacji WE podsystemu, 

określonej we właściwej TSI; 

1a) jako część procedury prowadzącej do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu dla urządzeń albo budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 

2, które wchodzą w skład podsystemu; 

2) w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu sprawdzenia zgodności z 

takimi samymi wymaganiami, w takich samych warunkach eksploatacji. 

6.  Prezes UTK może wymagać przeprowadzenia dodatkowych kontroli, gdy stwierdzi, że 

podsystem strukturalny, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, objęty deklaracją 

weryfikacji WE podsystemu, której towarzyszy dokumentacja techniczna, nie jest zgodny 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 25ta ust. 1, w szczególności nie spełnia 

zasadniczych wymagań systemu kolei. 

7.  Prezes UTK informuje Komisję Europejską o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w 

ust. 6, w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu i przedstawia 

przyczyny jej przeprowadzenia. 

8.  Prezes UTK, składając informację, o której mowa w ust. 7, określa, czy fakt nieosiągnięcia 

pełnej zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 25ta ust. 1 oraz z 

zasadniczymi wymaganiami systemu kolei określonymi w TSI jest wynikiem: 

1)  nieprzestrzegania zasadniczych wymagań systemu kolei zawartych w TSI albo 

nieprawidłowego stosowania danej TSI; 
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2) nieadekwatności danej TSI. 

9.  Prezes UTK opracowuje i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Urzędu Transportu Kolejowego wytyczne dotyczące procedury uzyskiwania 

zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, o których mowa 

w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, oraz wykaz wymaganych dokumentów. 

10.  Prezes UTK wydaje niewiążące opinie w celu określenia sposobów wykazania spełnienia 

wymagań zawartych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i 

dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 

wymagań systemu kolei. 

Art. 25r. 

Do przedstawiania Prezesowi UTK wszystkich niezbędnych dokumentów i materiałów oraz 

udzielania informacji, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy podsystem spełnia 

zasadnicze wymagania systemu kolei i bezpieczeństwa kolei, są obowiązani: producent 

albo jego upoważniony przedstawiciel, inwestor, importer, dysponent, <użytkownik 

bocznicy kolejowej, wykonawca modernizacji, podmiot zamawiający,> zarządca, 

przewoźnik oraz jednostka notyfikowana. 

 

<Rozdział 4c 

Krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe 

 

Art. 25x. 

 1. Prezes UTK, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 7b, 

prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy rejestr maszynistów 

i prowadzących pojazdy kolejowe, który zawiera dane dotyczące maszynistów, 

prowadzących pojazdy kolejowe, kandydatów na maszynistów i kandydatów na 

prowadzących pojazdy kolejowe. 

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się dane: 

1) w przypadku osób, o których mowa w ust. 1: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo i numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL 

– serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które wydało ten dokument, 
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d) dotyczące uprawnień do wykonywania czynności na stanowiskach, o których mowa 

w art. 22d ust. 1, 

e) dotyczące odbytych szkoleń, pouczeń okresowych oraz pouczeń doraźnych, 

f) dotyczące przeprowadzonych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, 

g) dotyczące orzeczeń stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych 

do uzyskania albo zachowania ważności świadectwa maszynisty lub licencji 

maszynisty albo pracy na stanowisku prowadzącego pojazd kolejowy, 

h) o miejscu zatrudnienia, 

i) o formie zatrudnienia, 

j) o stanowisku pracy; 

2) w przypadku maszynistów oraz kandydatów na maszynistów − informacje z rejestru 

licencji maszynistów i rejestru świadectw maszynistów, o których mowa w decyzji 

Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych 

parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych 

w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 8 z 

13.01.2010, str. 17, z późn. zm.); 

3) w przypadku prowadzących pojazdy kolejowe dane dotyczące: 

a) przeprowadzonych egzaminów, 

b) wydanych dokumentów upoważniających do wykonywania czynności na stanowisku 

kolejowym, 

c) praw kierowania pojazdem kolejowym; 

4) w przypadku ośrodków szkolenia, które przeprowadziły szkolenie na licencję 

maszynisty, szkolenie na świadectwo maszynisty lub sprawdzian wiedzy 

i umiejętności, dane obejmujące: 

a) numer NIP lub REGON oraz firmę, 

b) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2; 

5) w przypadku egzaminatorów, którzy prowadzą egzaminy na licencję maszynisty, 

egzaminy na świadectwo maszynisty lub sprawdziany wiedzy i umiejętności, dane 

obejmujące: 

a) imię (imiona) i nazwisko egzaminatora, 

b) numer wpisu do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadza do rejestru, o którym mowa w ust. 1: 

1) ośrodek szkolenia – w zakresie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e i f, 
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2) przewoźnik kolejowy lub zarządca – w zakresie danych pochodzących z rejestru 

świadectw maszynistów oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d i h–j, 

3) podmiot uprawniony do wydania prawa kierowania pojazdem kolejowym – 

w zakresie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h–j i ust. 2 pkt 3, 

4) podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na 

maszynistów, maszynistów lub prowadzących pojazdy kolejowe – w zakresie danych, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g 

– za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego rejestr, nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek 

wprowadzenia danych. 

4. Prezes UTK udostępnia usługi sieciowe umożliwiające zintegrowanie systemów 

teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 3, z systemem teleinformatycznym obsługującym rejestr, o którym 

mowa w ust. 1. 

5. Dane gromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się: 

1) przez okres 2 lat od dnia ukończenia szkolenia na licencję maszynisty – w przypadku 

osób, o których mowa w art. 13 ust. 1a pkt 1b lit. a; 

2) do dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 5 – w przypadku osób, 

o których mowa w art. 13 ust. 1a pkt 1b lit. b. 

 

Art. 25y. 

1. Dane maszynisty, kandydata na maszynistę lub prowadzącego pojazdy kolejowe, 

zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 25x ust. 1, udostępnia się 

przewoźnikowi kolejowemu lub zarządcy, na rzecz których maszynista, kandydat na 

maszynistę lub prowadzący pojazdy kolejowe świadczy pracę lub usługi, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego rejestr. 

2. Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 25x ust. 1, udostępnia się 

osobie, której te dane dotyczą, Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Kolejowych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym podmiotom, jeżeli są one 

niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dane udostępnia się w postaci elektronicznej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 
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dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344). Dane udostępnia się na uzasadniony wniosek. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dostęp do swoich danych przyznaje 

elektronicznie maszynista, kandydat na maszynistę lub prowadzący pojazdy 

kolejowe w celu realizacji umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

4. W przypadku rozbieżności między danymi zgromadzonymi w rejestrze, o którym 

mowa w art. 25x ust. 1, a danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub w rejestrze 

REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w tych rejestrach. 

5. Prezes UTK aktualizuje dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 25x 

ust. 1, w tym dokonuje ich zmiany lub usunięcia z rejestru, na uzasadniony wniosek 

podmiotu obowiązanego do wprowadzania danych. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, po uzyskaniu opinii Prezesa UTK, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 25x ust. 1, oraz jego 

aktualizacji, w tym wprowadzania, zmiany, udostępniania i usuwania danych, 

2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do rejestru, 

o którym mowa w art. 25x ust. 1 

– mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań 

wynikających z ustawy oraz zapewnienie wysokiej jakości danych zawartych 

w rejestrze, o którym mowa w art. 25x ust. 1, i jego referencyjny charakter. 

7. Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy.> 

Art. 28a. 

1. Stała i niezależna Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, zwana dalej 

"Komisją", prowadzi badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów. 

2. (uchylony). 

3. W skład Komisji wchodzą członkowie stali, w tym: przewodniczący, dwóch zastępców, 

sekretarz i pozostali członkowie stali. 
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3a. Członkowie Komisji są uprawnieni do prowadzenia postępowań, o których mowa w art. 

28e ust. 1, 2 i 2a. 

4. W skład Komisji mogą wchodzić również członkowie doraźni, wyznaczani przez 

przewodniczącego Komisji do udziału w postępowaniu, z listy członków doraźnych i 

ekspertów prowadzonej przez przewodniczącego Komisji. 

5. W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do członków stałych Komisji 

stosuje się przepisy Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Z dniem 

powołania z członkiem Komisji zawiera się umowę o pracę. 

6. Przewodniczącego Komisji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

6a. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje Komisję na zewnątrz. 

7. Zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy 

do spraw wewnętrznych, na wniosek przewodniczącego Komisji. 

8. Członka stałego Komisji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, po 

zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych: 

1) odwołuje członka Komisji w przypadku niespełniania wymagań, o których mowa w ust. 

10; 

2) po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji może odwołać członka Komisji na 

wniosek uchwalony bezwzględną większością głosów członków stałych Komisji w 

głosowaniu tajnym. 

9a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może odwołać członka Komisji z funkcji 

przewodniczącego Komisji na wniosek uchwalony bezwzględną większością głosów 

członków stałych Komisji w głosowaniu tajnym. 

10. Członkiem Komisji może zostać osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie; 

4) spełnia wymagania w zakresie wykształcenia; 

5)  nie świadczy pracy lub usług na rzecz zarządcy, przewoźnika kolejowego lub 

użytkownika bocznicy kolejowej. 

11. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą śmierci albo przyjęcia rezygnacji złożonej 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, po uprzednim powiadomieniu 

przewodniczącego Komisji. 
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12. W skład Komisji mogą wchodzić specjaliści z zakresu: 

1) prowadzenia ruchu kolejowego; 

2) projektowania, budowy i utrzymania linii kolejowych, węzłów i stacji kolejowych; 

3) urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i łączności; 

4) pojazdów kolejowych; 

5) elektroenergetyki kolejowej; 

6) przewozu koleją towarów niebezpiecznych. 

13. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające wykształcenie wyższe, 

odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w danej 

dziedzinie lub osoby posiadające wykształcenie średnie < lub średnie branżowe>, 

odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w danej 

dziedzinie. 

13a. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały. 

14. Członkowie Komisji, podejmując uchwałę, o której mowa w art. 28l ust. 1, kierują się 

zasadą swobodnej oceny dowodów i nie są związani poleceniem co do treści 

podejmowanych uchwał. 

15. (uchylony). 

16. Członkom doraźnym Komisji przysługuje wynagrodzenie ustalone w umowie 

cywilnoprawnej. 

17. Członek Komisji nie może występować w roli świadka, a także wykonywać czynności 

biegłego przed sądem lub innym organem w zakresie postępowań prowadzonych przez 

Komisję. 

18. W pracach Komisji uczestniczą, w miarę potrzeb, eksperci z listy członków doraźnych i 

ekspertów, a także pracownicy obsługi. 

19. Ekspertom za udział w pracach Komisji oraz sporządzanie opinii lub ekspertyzy 

przysługuje wynagrodzenie ustalone w umowie cywilnoprawnej. 

 

Art. 66. 

1. Karze pieniężnej podlega: 

1) przedsiębiorca, który: 

a) prowadzi działalność bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17e lub art. 43, 

b) wykonuje przewozy na drodze kolejowej, której zarządca nadał status infrastruktury 

nieczynnej; 
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c)  (uchylona); 

2) zarządca, który: 

a) nie nadał drodze kolejowej wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej 

właściciela lub zarządcy statusu infrastruktury prywatnej, 

b) nie przedstawił organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji, o których 

mowa w art. 5b, 

c) eksploatuje drogę kolejową bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17d, 

d) nie zapewnił niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów, 

e) nie dokonał modyfikacji odmowy albo nie cofnął odmowy rozpatrzenia wniosku o 

przydzielenie zdolności przepustowej zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa 

UTK w decyzji, o której mowa w art. 30a ust. 2, 

f) nie opublikował regulaminu sieci w terminie określonym w art. 32 ust. 3 lub nie 

uwzględnił w nim wszystkich wymaganych elementów, 

g) nie przekazał Prezesowi UTK w terminie określonym w art. 33 ust. 14 projektu cennika, o 

którym mowa w art. 33 ust. 13, 

h) nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o ustaleniach, o których mowa w 

art. 36p ust. 2, 

i) nie umożliwił aplikantom wyrażenia swoich poglądów dotyczących treści planu 

biznesowego zarządcy, 

j)  z naruszeniem art. 38ba dokonał likwidacji: 

– linii kolejowej lub jej odcinka, 

– bocznicy kolejowej lub jej odcinka, 

j)  z naruszeniem art. 38ba dokonał likwidacji: 

– linii kolejowej lub jej odcinka, 

– bocznicy kolejowej lub jej odcinka; 

3) przewoźnik kolejowy, który nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o 

zmianie mającej wpływ na jego sytuację prawną, o której mowa w art. 48 ust. 1; 

4) zarządca lub przewoźnik kolejowy, który: 

a)  nieterminowo przedłożył Prezesowi UTK raport w sprawie bezpieczeństwa, o którym 

mowa w art. 17ab ust. 1, 

b) uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom innego 

przewoźnika kolejowego lub zarządcy, 



- 68 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

c) nie zgłosił Komisji i Prezesowi UTK wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 28g ust. 

1, o zaistniałym poważnym wypadku, wypadku lub incydencie, 

d) utrudnia pracę Komisji i komisji kolejowej; 

5) zarządca, przewoźnik kolejowy lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie 

bocznicy kolejowej, którzy nie przekazali w terminie Prezesowi UTK oświadczeń, o 

których mowa w art. 22ca ust. 1 pkt 1; 

6)  zarządca, przewoźnik kolejowy, operator stacji pasażerskiej, zarządzający peronem, 

sprzedawca biletów, organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 

powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który nie przestrzega lub 

narusza obowiązujące go przepisy art. 4, art. 5 i art. 7-29 rozporządzenia nr 

1371/2007/WE; 

7)  zarządca, przewoźnik kolejowy lub operator stacji pasażerskiej, lub zarządzający 

peronem który: 

a) nie podaje rozkładu jazdy dla przewozu osób lub jego zmiany do publicznej wiadomości 

w terminie i na zasadach, o których mowa w art. 30e, 

b) naruszył zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy 

pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1, 

c) utrudnia Prezesowi UTK lub pisemnie upoważnionym osobom wykonywanie czynności, 

o których mowa w art. 15; 

8)  dysponent, który, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25gb ust. 3, nie zawiadomił 

Prezesa UTK. o wszelkich zmianach danych w odniesieniu do zarejestrowanych przez 

niego pojazdów kolejowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR), w tym 

o wycofaniu pojazdu z eksploatacji lub o decyzji o nieprzedłużeniu jego rejestracji; 

9) podmiot, który nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3a pkt 3, albo 

udzielił tej informacji z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3b; 

10)  podmiot, który, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 14aa ust. 3, nie udzielił 

odpowiedzi na ostrzeżenie Prezesa UTK[.]  <;> 

<11) podmiot, który, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25x ust. 3, nie dokonał 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego rejestr, o którym 

mowa w art. 25x ust. 1, wprowadzenia danych do tego rejestru, dokonał tego 

wprowadzenia z przekroczeniem terminu lub wprowadził dane nieprawdziwe.> 
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[2. Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w 

drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, 

osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ust. 2a i 2d.] 

<2. Za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, 

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu 

przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.> 

2a. Prezes UTK odstępuje od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki naruszenia 

przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte niezwłocznie. 

2aa. Prezes UTK, uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu 

oraz jego możliwości finansowe, może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości stanowiącej równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu: 

1)  decyzji, o których mowa w art. 13b ust. 1, art. 14 ust. 1-3 oraz art. 25m ust. 1 i 2, albo 

2) wyroków sądowych w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 1. 

2ab. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2aa, nakłada się, licząc od daty wskazanej w 

decyzji nakładającej karę. 

2ac. (uchylony). 

<2ad. Przedsiębiorca przekazuje Prezesowi UTK, na każde jego żądanie, w terminie 30 

dni od dnia otrzymania żądania, dane niezbędne do określenia podstawy wymiaru 

kary, o której mowa w ust. 2. 

2ae. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w ust. 2ad, lub gdy 

przekazane dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, o której mowa w 

ust. 2, lub gdy przychód przedsiębiorcy uzyskany w poprzednim roku obrotowym 

jest niższy niż 10 000 zł, Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości 

nieprzekraczającej 100 000 zł.> 

2b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UTK uwzględnia zakres naruszenia przepisu, 

dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. 

2c. Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli przewoźnik kolejowy, zarządca, 

operator stacji pasażerskiej, zarządzający peronem, sprzedawca biletów, organizator 

turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych, przed dniem wydania decyzji, o której mowa w art. 13b ust. 1, 

dobrowolnie usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające z rozporządzenia nr 

1371/2007/WE. 
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2d. Wysokość kary, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie może przekraczać 

równowartości 20 000 euro. 

2e.  Wartość euro, o której mowa w ust. 2aa i 2d, podlega przeliczeniu na złote według 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 i 2 Prezes UTK może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego wynagrodzenia miesięcznego. 

4. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i stanowią 

dochód budżetu państwa. 

 

 


