
Rozdział 4 

Bezpieczeństwo transportu kolejowego 

Art. 17.  

1. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic kolejowych są zobowiązani 

spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające:   

1)  bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;   

2)  bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;   

3)  ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. 

2. W przypadku zaistnienia wypadku kolejowego lub katastrofy kolejowej o zdarzeniach tych 

zarządca zobowiązany jest powiadomić Prezesa UTK. 

3. Przez wypadek kolejowy rozumie się zdarzenie polegające na zderzeniu, najechaniu, 

wykolejeniu lub starciu pojazdów kolejowych. 

4. Katastrofą kolejową jest wypadek kolejowy, na skutek którego wystąpiły ofiary w ludziach 

lub znaczne straty materialne. 

5. Postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof prowadzi Prezes UTK. 

6. Za znaczne straty materialne, o których mowa w ust. 4, uważa się szkody spowodowane 

wypadkiem, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 euro, ustaloną przy 

zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w 

dniu powstania szkody. 

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki 

prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, uwzględniając obowiązek opracowania przez 

zarządców, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych szczegółowych 

przepisów wewnętrznych w tym zakresie. 

Art. 18.  

Świadectwo bezpieczeństwa obowiązany jest uzyskać:   

1)  przewoźnik kolejowy;   

2)  zarządca;   

3)  użytkownik bocznicy kolejowej. 

Art. 19.  

1. Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy, jeżeli przedstawi on:   

1)  świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do 

prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów 

kolejowych;   

2)  oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów 

kolejowych;   

3)  wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania dotyczące 

bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej;   

4)  oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z 



prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2. 

2. Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, jeżeli 

przedstawi on:   

1)  świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu eksploatowanych pojazdów kolejowych;   

2)  oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów 

kolejowych;   

3)  oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2;   

4)  wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i 

wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych. 

3. Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa użytkownikowi bocznicy kolejowej, jeżeli 

przedstawi on:   

1)  świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do 

prowadzenia ruchu kolejowego;   

2)  wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i 

wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania 

infrastruktury kolejowej, oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i 

eksploatacją pojazdów kolejowych;   

3)  świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych;   

4)  oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów 

kolejowych;   

5)  oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2;   

6)  regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, 

z którą bocznica kolejowa jest połączona. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki, tryb wydawania i cofania świadectw bezpieczeństwa oraz ich wzory, uwzględniając 

wymagania, o których mowa w ust. 1-3. 

Art. 20.  

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki 

techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, tak aby:   

1)  spełnione były warunki bezpieczeństwa ruchu kolejowego;   

2)  mogłyby być one przemieszczane w składach tych samych pociągów;   

3)  ich przemieszczanie po liniach kolejowych było technicznie możliwe. 

Art. 21.  

Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze decyzji, na wniosek przewoźnika 

kolejowego, zarządcy lub użytkownika bocznicy kolejowej, w uzasadnionych przypadkach, 

udzielić zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych eksploatacji pojazdów 

kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, po uzyskaniu opinii Prezesa 

UTK. 



Art. 22.  

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeństwem ruchu kolejowego powinni spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, i obowiązani są do posiadania i okazywania właściwemu uprawnionemu organowi 

dokumentu uprawniającego do wykonywania tych czynności. 

2. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa w 

transporcie kolejowym, określi, w drodze rozporządzenia:   

1)  wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego, warunki, jakie powinni spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach oraz 

prowadzący pojazdy kolejowe, a także zasady oceny ich zdolności fizycznych i psychicznych, 

jednostki uprawnione do oceny zdolności fizycznej i psychicznej oraz tryb orzekania o tej 

zdolności;   

2)  sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje 

pracowników, o których mowa w pkt 1, wzory dokumentów potwierdzających te 

kwalifikacje, wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych 

oraz wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, uwzględniając 

przepis ust. 3, a także sposób uiszczania tych opłat. 

3. Wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1, nie może przekraczać 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. Nr 200, poz. 1679), obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

Art. 23.  

1. Zarządca, przewoźnik kolejowy i użytkownik bocznicy kolejowej oraz przedsiębiorca 

wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej mogą eksploatować wyłącznie typy 

budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i typy pojazdów 

kolejowych, na które Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pojazdy kolejowe należące do zagranicznych przewoźników kolejowych dopuszcza się do 

eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały dopuszczone do 

eksploatacji w komunikacji międzynarodowej w kraju ich właścicieli oraz spełniają warunki 

techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20. 

3. O uzyskanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń 

przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, o 

których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się ich producenci lub wykonawcy oraz podmioty, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych oraz ochronę środowiska, 

określi, w drodze rozporządzenia:   

1)  warunki, tryb wydawania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do 

eksploatacji typu pojazdu kolejowego, uwzględniając: 

a)    okres ważności oraz wzory świadectw, 



b)    jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do 

uzyskania świadectw;   

2)  zakres badań koniecznych do uzyskania tych świadectw;   

3)  wykaz typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz 

typów pojazdów kolejowych, o których mowa w ust. 1. 

Art. 24.  

1. Warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest świadectwo sprawności 

technicznej. 

2. Świadectwa sprawności technicznej wydaje przewoźnik kolejowy, a dla pojazdów 

kolejowych wykonujących przewozy w obrębie bocznicy kolejowej może wydawać 

użytkownik bocznicy kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Świadectwa sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy 

technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych 

wydaje zarządca. 

4. Ważność świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego ustala się na czas 

określony. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb wydawania 

oraz okresy ważności świadectw sprawności technicznej, ustalając wzór świadectwa i 

warunki, jakie są niezbędne do jego uzyskania. 

Art. 25.  

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

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

umożliwiających stwierdzenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, oraz ich wzory. 

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych oraz sposób oznakowania pojazdów kolejowych, 

z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych. 

 


