
Rozdział 3 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

Art. 10.  

1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach:   

1)  regulacji transportu kolejowego,   

2)  licencjonowania transportu kolejowego,   

3)  nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów 

kolejowych,   

4)  bezpieczeństwa ruchu kolejowego- jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany 

dalej "Prezesem UTK". 

2. Właściwość Prezesa UTK w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego, o której 

mowa w ust. 1, nie dotyczy metra. 

3. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym, w rozumieniu przepisów o systemie oceny 

zgodności, sprawującym nadzór nad wprowadzonymi do stosowania wyrobami, w stosunku 

do których przysługują mu uprawnienia kontrolne. 

4. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym także w zakresie kontroli zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu kolei linowych do przewozu osób. 

Art. 11.  

1. Prezes UTK jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu. 

2. Nadzór nad Prezesem UTK sprawuje minister właściwy do spraw transportu. 

3. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa UTK, powołuje i odwołuje 

dwóch wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego. 

Art. 12.  

1. Prezes UTK wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Transportu Kolejowego. 

2. W skład Urzędu Transportu Kolejowego wchodzą oddziały terenowe. 

3. Minister właściwy do spraw transportu nadaje, w drodze zarządzenia, statut określający 

organizację Urzędu Transportu Kolejowego oraz wyznacza siedziby oddziałów terenowych. 

4. Szczegółową organizację oraz podział zadań w Urzędzie Transportu Kolejowego określa 

Prezes UTK w regulaminie organizacyjnym. 

Art. 13.  

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

1)  zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów 

infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat;   



2)  nadzór nad zapewnieniem równości dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury 

kolejowej;   

3)  nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników 

kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras 

pociągów i naliczania opłat;   

4)  nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z 

infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych;   

5)  rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących: 

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

b)    przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;   

6)  zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych;   

7)  współdziałanie z właściwymi organami w zakresie: 

a)    przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i 

przewoźników kolejowych, 

b)    koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;  8)  nakładanie kar 

pieniężnych na zasadach określonych w ustawie. 

2. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru technicznego nad eksploatacją linii 

kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, należy:   

1)  wydawanie świadectw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 18, oraz prowadzenie 

rejestru tych świadectw;   

2)  wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń 

przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do 

eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz prowadzenie rejestru tych świadectw;   

3)  kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników 

bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w 

szczególności: 

a)    zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7, 

b)    warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20, w 

tym ważności świadectw sprawności technicznej, o których mowa w art. 24, i dokumentów, 

które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, o których mowa w 

art. 25, 

c)    warunków, jakie powinni spełniać zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych 

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzący pojazdy 

kolejowe, o których mowa w art. 22, 

d)    zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw 

bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, o których mowa w art. 27 i 28;   

4)  nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz 

prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych;   

5)  nadzór nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych;   

6)  powoływanie komisji i nadawanie uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych;   

7)  przewodnictwo w pracach komisji powypadkowych dotyczących katastrof kolejowych 

oraz nadzór nad pozostałymi komisjami powypadkowymi;   

8)  podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

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

technicznych podlegających przepisom o dozorze technicznym. 



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

postanowień z zakresu kolejnictwa. 

5. Prezes UTK zatwierdza opracowane przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz 

użytkowników bocznic kolejowych przepisy wewnętrzne, o których mowa w art. 19. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu 

kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia 

nieprawidłowości. 

7. Prezes UTK przedstawia corocznie, do końca miesiąca następującego po pierwszym 

kwartale, ministrowi właściwemu do spraw transportu ocenę funkcjonowania rynku 

transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

7a. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1 pkt 6 i ust. 7, może żądać od 

zarządców i przewoźników kolejowych udzielenia informacji dla celów kontroli i 

monitorowania rynku transportu kolejowego. Informacje powinny być udzielone bez zbędnej 

zwłoki. 

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

1)  tryb wykonywania kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru;   

2)  szczegółowe zasady powiadamiania o katastrofach i wypadkach kolejowych oraz zasady i 

tryb pracy komisji powypadkowych, zmierzające do ograniczenia skutków zaistniałych 

katastrof i wypadków kolejowych. 

Art. 14.  

1. Prezes UTK nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie nieprawidłowości w określonym 

terminie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządców, 

przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie 

bezpieczeństwa transportu kolejowego, w szczególności:   

1)  zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7;   

2)  warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20, w 

tym ważności świadectw sprawności technicznej, o których mowa w art. 24, i dokumentów, 

które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, o których mowa w 

art. 25;   

3)  warunków, jakie powinni spełniać zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych 

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzący pojazdy 

kolejowe, o których mowa w art. 22;   

4)  zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw 

bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją. 

2. Prezes UTK, w drodze decyzji:   

1)  wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza jego ograniczenie na linii kolejowej lub jej 

odcinku w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub 

bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy;   

2)  wyłącza z eksploatacji pojazd kolejowy lub ogranicza jego eksploatację, gdy nie spełnia 

on wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20, art. 23 ust. 4 pkt 1 i 

art. 24 ust. 5. 



3. Decyzje Prezesa UTK, o których mowa w ust. 2, podlegają natychmiastowej wykonalności. 

4. Do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Od decyzji wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygających co do istoty w sprawach, o 

których mowa w art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1-3, przysługuje odwołanie do Sądu 

Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji. 

6. Do postanowień wydanych przez Prezesa UTK w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 

8 oraz art. 66 ust. 1-3, na które służy zażalenie, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio, z tym 

że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

7. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie Prezesa 

UTK, o których mowa w ust. 5 i 6, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych 

Art. 15.  

Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby:   

1)  mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów 

kolejowych;   

2)  mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania 

informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli. 

Art. 16.  

1. Czynności wykonywane przez Prezesa UTK, określone w art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2, są 

odpłatne. Odpłatne są również czynności związane z wykonywaniem zadań, o których mowa 

w art. 13 ust. 2 pkt 3, jeżeli polegają one na wykonywaniu specjalistycznych badań i 

pomiarów. 

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

1)  świadectwa bezpieczeństwa - nie może być wyższa niż równowartość w złotych 5.000 

euro, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu wydania świadectwa;   

2)  świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu: 

a)    budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego - nie może być 

wyższa niż równowartość w złotych 6.000 euro, ustalona na zasadach określonych w pkt 1, 

b)    pojazdu kolejowego - nie może być wyższa niż równowartość w złotych 25.000 euro, 

ustalona na zasadach określonych w pkt 1. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, czynności, za które pobierane są 

opłaty, o których mowa w ust. 1, wysokość tych opłat, uwzględniając ust. 2 oraz mając na 

uwadze pracochłonność tych czynności, a także tryb ich pobierania. 



 


