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Wstęp 
Europejski Rejestr Pojazdów (EVR) to narzędzie internetowe służące do składania wniosków 

o  rejestrację pojazdów kolejowych oraz zarządzania aktualizacjami danych dotyczących tych 

pojazdów.  

Funkcjonalności systemu EVR: 

− tworzenie kont, która obejmuje centralne zarządzanie kontami użytkowników przez 

odpowiednią jednostkę rejestrującą; 

− administrowanie danymi mające na celu zapewnienie, że dane referencyjne (ograniczenia 

kodowane, dane organizacji), są centralnie przechowywane; 

− wnioskowanie, rejestrację i przechowywanie danych podczas składania wniosków 

o  rejestrację, zmianę danych i wycofanie pojazdów kolejowych; 

− wyszukiwanie i przeglądanie danych rejestrowych konkretnych pojazdów przez 

użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia dostępu. 

EVR jako system jest prowadzony przez Agencję Kolejową UE (ERA) oraz jest dostępny jedynie 

w angielskiej wersji językowej. Jednak wnioski są dalej rozpatrywane przez Prezesa UTK, który pełni 

rolę Jednostki Rejestrującej (RE). 
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Ważne informacje 
1. CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU 

Wszystkie wnioski są rozpatrywane w czasie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od daty wpłynięcia 

wniosku. Jednak obecnie system EVR nie potrafi poprawnie określić daty wpłynięcia wniosku. Data 

ta jest kopiowana przez system z daty utworzenia wniosku, co często nie jest tożsame.  

Gdy wniosek jest składany w innym dniu, niż został utworzony projekt wniosku w EVR, z uwagi na brak 

funkcji generowania przez EVR odrębnej daty wpływu wniosku, konieczne jest poinformowanie 
poprzez wiadomość e-mail o  takim przypadku pracowników Departamentu Techniki i Wyrobów UTK: 

utk@utk.gov.pl. 

2. PROCES ROZPATRYWANIA WNIOSKU  

Obecnie nie ma możliwości edycji złożonego wniosku. RE nie ma możliwości korekty danych, 

wprowadzania danych, dołączania plików do dokumentacji wniosku, włączania wniosku do edycji bądź 

wezwania wnioskodawcy o uzupełnienie braków. W związku z tym nie jest możliwe uzupełnianie 

lub korekta wniosku. Odrzucony wniosek należy złożyć ponownie.  

Wszelką dokumentację wniosku należy załączyć w rubryce „Technical Characteristics Documentation” 

(Dokumentacja Charakterystyki Technicznej). Do każdego wniosku należy złożyć w dokumentacji 
pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Wyjątkiem jest sytuacja gdy wniosek zostanie stworzony 

(ale nie złożony) przez osobę uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji podmiotu zgodnie 

z KRS/CEIDG. W EVR nie widać, kto złożył do RE wniosek, jest jedynie informacja kto go stworzył. 

3. POTWIERDZENIE REJESTRACJI LUB WPROWADZENIA ZMIAN 

Prezes UTK nie sporządza raportów z prowadzonych działań w rejestrze. Potwierdzeniem rejestracji 

lub wprowadzenia zmian jest zmiana statusu wniosku z „Submitted” (Wysłany) 

na „Approved”/”Registered” (Zatwierdzony/Zarejestrowany)oraz pojazd będzie widoczny w zakładce 

„Vehicles” (Pojazdy) z zaktualizowanymi danymi. Funkcjonalność systemu EVR nie przewiduje 

wzywania wnioskodawcy o uzupełnienie braków. Gdy status wniosku zmieni się na „Rejected” 

(Odrzucony), należy złożyć wniosek ponownie, uwzględniając uwagi o  brakach dodane do wniosku 

przez pracownika UTK. 

4. OPŁATY 

Prezes UTK pobiera opłaty przy składaniu wniosku o nadanie i zmianę europejskiego numeru dla 

pojazdu kolejowego (EVN), zmiany kodu interoperacyjności oraz zmian pozostałych danych 

rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR), w tym wycofanie/zawieszenie 

rejestracji pojazdu. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, należy 
złożyć nowy wniosek oraz uiścić opłatę ponownie na rachunek konta bankowego UTK. 

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Transportu Kolejowego NBP O/O Warszawa nr 

47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 

W przypadku dokonywania opłat spoza Polski należy je wnosić na konto nr 

PL 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000  

SWIFT/BIC NBPLPLPW.  

W tytule przelewu/opłaty należy precyzyjnie określić jakiego rodzaju wniosku dotyczy oraz, jeśli 

to możliwe, jakich pojazdów według numerów EVN. Opłata powinna być wnoszona w takiej wysokości 

w jakiej jest należna za dany wniosek.  

mailto:utk@utk.gov.pl
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Tworzenie konta 
Przed utworzeniem konta użytkownika w EVR konieczne jest uzyskanie kodu organizacji. Kody 

organizacji są przydzielane przez ERA w trybie online pod adresem:  

https://srm-portal.powerappsportals.com/ 

Każda organizacja uzyskująca dostęp do EVR lub innych rejestrów Agencji, musi posiadać przydzielony 

unikalny kod organizacji. 

Następnie po uzyskaniu kodu organizacji należy utworzyć konto na stronie: 

https://evr.era.europa.eu/register 

 

Krok 1.: Wypełnij pola „First Name”, „Last Name”, „Email”, „Word verification” (Captcha) 

Krok 2: Wpisz uzyskany kod organizacji  

Należy pamiętać, iż KOD ORGANIZACJI otrzymuje się poprzez wiadomość e-mail. Przyznane kody 

organizacji można sprawdzić na stronie:  https://teleref.era.europa.eu/ 

https://srm-portal.powerappsportals.com/
https://evr.era.europa.eu/register
https://teleref.era.europa.eu/


 

 

 

7 

 

Po wpisaniu kodu organizacji kliknij , EVR zaciągnie automatycznie dane spółki. Następnie pojawi 

się pole „Organisation Name Aliases” w tym miejscu należy dodać wszelkie warianty nazwy 

przedsiębiorstwa w osobnym wierszu (po kliknięciu „Enter”) uwzględniając wielkość liter i polskie 

znaki np.: 

− P.H.U. ABC sp. z o.o. 

− P.H.U. ABC spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

− Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABC sp. z o.o. 

− Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABC Sp. z o.o. 

− Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rejestr EVR nie łączy ze sobą różnych sposobów zapisu nazwy spółki (np. związanej z wielkimi i małymi 

literami). Z tego powodu wszelkie sposoby zapisu nazwy Spółki powinny zostać dopisane do konta. 

 

Krok 3:  W polu „Roles” należy wybrać wszystkie role, które pełni spółka: 

− RU – Railway Undertaking – Przedsiębiorstwo Kolejowe; 

− IM – Infrastructure Manager – Zarządca Infrastruktury; 

− Owner – Właściciel; 

− Keeper – Dysponent; 

− ECM – Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie; 

− Applicant – podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu 

pojazdu kolejowego; 

− IB’s&RB’s - Issuing Body and Reporting Body – podmioty certyfikujące/oceniające wyroby.  

Krok 4: “Profile Expiration date” dotyczy daty ważności konta, pole jest nieobowiązkowe, należy 

wypełnić, w przypadku gdy pełnomocnictwo jest oznaczone na czas określony. 

Krok 5:  Kliknij przycisk “Ask for Registration” by przesłać wniosek o konto. Konto zostanie aktywowane 

po weryfikacji użytkownika przez RE (jednostka rejestrująca, w przypadku Polski to UTK). Konto 

w systemie EVR jest imienne. W przypadku utworzenia konta przez osobę (najczęściej pracownika 

spółki), która nie posiada uprawnień do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS lub CEIDG, należy 

wysłać skan pełnomocnictwa dla tej osoby oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej na adres e- mail: 

utk@utk.gov.pl  

Pełnomocnictwo w swoim zakresie powinno zawierać: 

• upoważnienie do co najmniej utworzenia konta w EVR, co jest równoznaczne z dostępem 

do wszystkich danych pojazdów kolejowych, dla których podmiot jest wpisany jako właściciel, 

dysponent bądź/i ECM;  

mailto:utk@utk.gov.pl
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• upoważnienie do czynności związanych z złożeniem wniosku o rejestrację bądź 
zmianę danych. 

Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe Centrum Obsługi Podatnika m. Warszawy. 

Potwierdzenie, że konto zostało aktywowane zostanie wysłane na e-maila, wraz z linkiem 

do określenia hasła. 

Po uzyskaniu autoryzacji konta, przedstawiciel spółki powinien zweryfikować czy posiada dostęp 

do wszystkich pojazdów. W przypadku braku jakichkolwiek z nich, wnioskodawca powinien się 

skontaktować bezpośrednio z pracownikami Departamentu Techniki i Wyrobów UTK. 

  



 

 

 

9 

 

Utworzenie wniosku - zakładka Applications 

 

Krok 1: Wybierz kraj, w którym pojazd jest lub będzie zarejestrowany 

Krok 2: Kliknij przycisk „Create Application” (Stwórz wniosek), by stworzyć nowy wniosek 

Inny podmiot niż dysponent obecnie wpisany w EVR nie może zmienić danych pojazdu, ponieważ 

nie ma do nich dostępu. 

Krok 3: Wybór rodzaju wniosku  

− New pre-reservation – oznacza rezerwację numerów EVN; 

− New registration – oznacza rejestrację pojazdu (nadanie numeru EVN); 

− Update – oznacza zmianę danych; 

− Update of Registration - zmiana danych technicznych, nie wpływających na EVN; 

− Change of Keeper – zmiana dysponenta; 

− Change of ECM – zmiana podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie; 

− Change of Owner – zmiana właściciela; 

− Change of Organisation Data – zmiana danych Organizacji; 

− Change of registration status – oznacza zmianę statusu rejestracji; 

− Withdrawal – wycofanie pojazdu z eksploatacji;  

− Suspension – zawieszenie rejestracji; 

− Reactivation – przywrócenie do eksploatacji; 

− Change of EVN – zmiana numeru EVN wynikająca z zmiany kodu interoperacyjności lub zmian 
związanych z danymi technicznymi. 

Krok 4: Kliknij „Save” żeby przejść dalej, lub „Discard” by usunąć wniosek 
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Wypełnianie formularza wniosku 

I. Zakładka Vehicle Characteristics 

Status wniosku można sprawdzić w rubryce: „Current Application State” 

− Draft - oznacza, że wniosek jest w wersji roboczej – nie został przesłany do jednostki 

rejestrującej RE (UTK); 

− Submitted - oznacza, że wniosek został z powodzeniem przesłany do RE i jest w trakcie 
weryfikacji; 

− Registered/approved - wniosek został zaakceptowany, pojazdy zostały zarejestrowane 

pomyślnie; 

− Rejected  - wniosek został odrzucony, w sekcji „comments” znajdują się informacje 
dotyczące powodów odrzucenia wniosku. 

Technical Characteristics Documentation – miejsce na złożenie wszelkiej dokumentacji związanej 

z wnioskiem. 
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II. Zakładka Standard Form 

− 1.1 European Vehicle Number: pole jest zablokowane do edycji. Po akceptacji wniosku 

o  rezerwację lub rejestrację pojawią się w tym polu EVN 

− 1.2 Previous Vehicle Number: poprzedni EVN pojazdu  

− 5.1 Manufacturing Year: rok produkcji 

− 5.2 Manufacturing Serial Number – numer fabryczny  

− 5.3 ERATV Reference - pole wypełniane w przypadku nadania EVN, zgodnie z zezwoleniem 

w  formacie NN-NNN-NNNN-N-NNN lub NN-NNN-NNNN-N-NNN-NNN 

− 5.4 Series – pole to dotyczy serii wagonów (oznaczenia literowego charakterystyki 

technicznej), częstym błędem jest wpisywanie tu informacji dotyczącej pojazdów trakcyjnych 

lub specjalnych, bądź mylenie tego pola z typem konstrukcyjnym 

− 8.9 Vehicle Keeper Marking - aktualizowana na bieżąco lista VKM znajduje się na stronie 

Agencji Kolejowej UE: https://www.era.europa.eu/registers/vkm_en 

− 11.3 European Identification Number (EIN) - pole dotyczy numeru zezwolenia 

− 12.12 Data decyzji [RRRR-MM-DD] - pole obligatoryjne, wynika z migracji danych z NVR – 

obecnie brak zastosowania, należy wpisać datę faktyczną złożenia wniosku 

− 12.17 Old EIN – numer poprzedniego świadectwa/zezwolenia, często wpisywanie innych 

danych 

− 12.21 Numer decyzji - pole obligatoryjne, wynika z migracji danych z NVR – obecnie brak 

zastosowania, należy wpisać N/D 

− 12.27 Typ konstrukcyjny - dane muszą być zgodne z zezwoleniem bądź świadectwem 

dopuszczenia do eksploatacji 

− Należy wskazać te same wartości dla pól manufacturing serial number oraz numer fabryczny 

pojazdu, ponieważ oznaczają to samo 

− 6.a Rolling Stock Subsystem. References to EC Declarations of verification – pole dotyczy 

deklaracji weryfikacji podsystemu tabor – należy wskazać dane tylko gdy pojazdy posiadają 

taką deklarację, Nie należy wpisywać tu deklaracji dla pojazdów zgodnych z typem 

− 6.b On-board CCS subsystem. References to EC Declarations of verification - pole dotyczy 

deklaracji weryfikacji podsystemu sterowanie – należy wskazać dane tylko gdy pojazdy 

posiadają taką deklarację 

− 11 Authorisations for placing on the market – pole dotyczy organu wydającego zezwolenie 

dla pojazdu 

− 11.9 Conditions for use of the vehicle and other restrictions - pole należy wypełnić zgodnie 

z  informacjami zawartymi w zezwoleniu, są to ograniczenia kodowane oraz niekodowane, 

− Owner, Keeper, Entity in charge of maintenance – pozycje oznaczające właściciela, 

dysponenta oraz podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. Kody organizacji można sprawdzić 

na stronie: https://teleref.era.europa.eu/  Jeśli dana spółka nie ma kodu organizacji należy 

wpisać wszystkie dane ręcznie, a w miejscu na kod organizacji wpisać 0000 bez 

zatwierdzania/zapisywania kodu. 

https://teleref.era.europa.eu/
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Rezerwacja numeru EVN  

Nie jest obowiązkowa –wnioskodawca składa wniosek gdy chce znać numer EVN przed uzyskaniem 

zezwolenia. Wnioskodawcą może być: producent/wykonawca modernizacji, dysponent lub właściciel 

pojazdu. 

Opłata: Brak 

Uwaga! W zakładce Standard Form należy wskazać dane dysponenta, gdyż w przypadku rejestracji 

zarezerwowanych EVN, nie będą one widoczne dla wnioskodawcy. W przypadku, gdy nie jest znany 

dysponent na etapie rezerwacji – należy wskazać dane producenta w tym polu. 

Rezerwacja nie uprawnia do eksploatacji pojazdu po sieci linii kolejowych członków UE. 

Pozycja: 1.1 „European Vehicle Number”: zablokowana do edycji – po zatwierdzeniu wniosku przez RE 

pojawią się EVN. 

Wymagane dokumenty:  

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 

Nadanie/Rejestracja numeru EVN  

Następuje po uzyskaniu zezwolenia dla pojazdu, pojazd niezarejestrowany nie może być 

eksploatowany po sieci państw członkowskich UE. 

Opłata: 100 zł za pojazd (EVN) – dowód opłaty należy złożyć w dokumentacji wniosku 

Uwaga! W przypadku zespołów trakcyjnych, należy zarejestrować każdy człon.  

W przypadku, gdy wnioskodawca chce zarejestrować wiele pojazdów, posiadających różne numery 

zezwoleń – należy złożyć tyle wniosków ile jest zezwoleń. Funkcjonalność systemu EVR na ten moment 

nie umożliwia dodania numeru zezwolenia do każdego pojazdu, – tylko do wniosku (jest taka opcja 

ale nie działa poprawnie i kopiuje numery zezwoleń z pierwszego pojazdu do reszty pojazdów). 

 

Wymagane dokumenty:  

1. Zezwolenie w przypadku gdy nie zostało one wydane przez UTK; 

2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej; 
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3. Dowody potwierdzające prawo własności oraz prawo do dysponowania pojazdem; 

4. Oświadczenie o przyjęciu roli  dysponenta oraz ECM – wzór przykładowego oświadczenia 

znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego poradnika. 

W przypadku modernizacji pojazdu nie są potrzebne dowody wymienione w pkt 3 i 4. Jeśli 

wnioskodawca jest dysponentem i ECM – nie ma potrzeby przekładania oświadczenia o przyjęciu 

tych ról. 

Zmiana numeru EVN  

− EVN został zarejestrowany w poprzednim reżimie (2007/756/WE)  

Podczas tworzenia wniosku „Change of EVN following technical modifications” Dysponent będzie mógł 

zmienić reżim rejestracji na (EU) 2018/1614 oraz zmienić dane pojazdu, a następnie złożyć wniosek. 

Poprzednim reżimem jest tutaj poprzedni rejestr – krajowy rejestr pojazdów kolejowych (NVR). Mimo, 

że wszystkie dane pojazdów zostały poprawnie przeniesione z NVR do EVR to celem tego kroku jest 

zaktualizowanie rejestracji pojazdu do nowego reżimu. W  drugim  etapie, po zatwierdzeniu wniosku, 

dysponenci muszą utworzyć wniosek „Change  of  EVN following technical modifications” dla już 

zaktualizowanego pojazdu i złożyć go  do akceptacji do UTK. 

− EVN został zarejestrowany w aktualnym systemie (reżimie) (2018/1614).  

Dysponenci muszą najpierw utworzyć wniosek „Update of Registration”, w którym będą mogli zmieniać 

dane, następnie złożyć wniosek o zatwierdzenie do UTK. W drugim etapie, po zatwierdzeniu wniosku, 

dysponenci muszą utworzyć wniosek „Change of EVN following technical modifications” dla już 

zaktualizowanego pojazdu i złożyć go do akceptacji UTK. 

Opłata: 100 zł za pojazd – dowód opłaty należy złożyć w dokumentacji wniosku. 

Wszystkie dane w zakładce Standard Form są sprawdzane względem spójności z zezwoleniem oraz 

ERATV. 

Zmiana Kodu Interoperacyjności. 

Zmiana kodu interoperacyjności jest realizowana jako wniosek o zmianę numeru EVN (punkt powyżej). 

Jeżeli zmianie ulega kod interoperacyjności w związku z potrzebą zaktualizowania danych w  zakresie 

zgodności pojazdu z umowami RIC lub RIV dysponent jest zobowiązany udowodnić zasadność takiej 

zmiany. Do wniosku powinna zostać dołączona dokumentacja potwierdzająca: 

− poprzedni numer wagonu, który potwierdza zgodność z umową RIC/RIV przed 16 czerwca 
2016 r.; 

− analizę przeprowadzoną przez wnioskodawcę, która potwierdza zgodność pojazdu 

w chwili dopuszczenia (przed 16 czerwca 2016 r.) z ustalaniami umowy RIV/RIC, 

tj. wskazanie wymogu technicznego z umowy i odniesienie do dokumentacji technicznej 

i konstrukcji pojazdu. 

Brak powyższego uzasadnienia zmiany będzie powodował odrzucenie wniosku. 

Zmiana danych (innych niż EVN) 

Opłata: 50 zł za pojazd (EVN) - dowód opłaty należy złożyć w dokumentacji wniosku. 

Uwaga! Tylko obecnie widniejący w EVR dysponent ma prawo oraz możliwość wprowadzania zmian 

danych dysponowanymi pojazdami kolejowymi. 
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Wymagane dokumenty:  

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej; 

2. dokumentacja potwierdzająca wprowadzenie zmian. 

Wycofanie /zawieszenie rejestracji pojazdu  

Opłata: 50 zł za pojazd (EVN) - dowód opłaty należy złożyć w dokumentacji wniosku. 

Uwaga! Tylko aktualnie zarejestrowany w EVR dysponent ma prawo oraz możliwość wprowadzania 

zmian dotyczących statusu rejestracji dysponowanymi pojazdami kolejowymi. 

Wymagane dokumenty:   

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej. 

Kody zawieszenia/wycofania rejestracji pojazdu, zgodne z dodatkiem 3 decyzji wykonawczej 
Komisji (UE) 2018/1614: 

11 - Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek dysponenta. Pojazd przeznaczony 

do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna. 

12- Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek dysponenta. Inna przyczyna.  

13 - Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek NSA rejestrującego państwa członkowskiego. 

14 - Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek RE. 

Kody  wycofania z eksploatacji, zgodne z załącznikiem 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1614: 

21 - Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Stwierdzono, że pojazd został ponownie 

zarejestrowany pod innym EVN ze względu na modyfikacje techniczne wprowadzone w pojeździe.  

22- Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Stwierdzono, że pojazd został ponownie 

zarejestrowany pod innym EVN i przez inne państwo członkowskie w obszarze użytkowania. 

30 - Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Rejestracja pojazdu na użytkowanie 

w ramach systemu kolei Unii wygasła, brak danych o ponownej rejestracji.  

31- Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Pojazd przeznaczony do dalszego 

użytkowania jako pojazd kolejowy poza systemem kolei Unii.  

32 - Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych 

składników/modułów/części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej 

przebudowy. 

33 - Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Pojazd został zezłomowany, a materiały 

(w tym główne części zapasowe) zostały przekazane do recyklingu. 

34 - Rejestracja pojazdu wycofana na wniosek dysponenta. Pojazd przeznaczony do użytkowania jako 

„zabytkowy tabor kolejowy” na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza 

systemem kolei Unii. 

Przywrócenie rejestracji pojazdu do eksploatacji  

Opłata: 50 zł za pojazd (EVN) - dowód opłaty należy złożyć w dokumentacji wniosku 

Wymagane dokumenty:  

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej; 

2. Dowód potwierdzający sprawność techniczną pojazdu; 



 

 

 

15 

 

3. Dowód potwierdzający ustanie przyczyn wcześniejszego zawieszenia rejestracji pojazdu.  

Po wypełnieniu wszystkich danych oraz dołączeniu dokumentacji należy kliknąć „Save” by zapisać 

dane, a następnie „Submit to RE” by wniosek został przesłany do RE. Przycisk „Discard” służy 

do  trwałego usunięcia projektu wniosku. 

Częste braki w dokumentacji:  

− brak dowodu wniesienia opłaty za założenie wniosku (zmianę danych, nadanie EVN 

lub wycofanie); 

− dowód opłaty potwierdza niepełną opłatę należną za dany wniosek;  

− brak dołączonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;  

− brak dowodu wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;   

− brak dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie zmian;  

− brak dokumentu potwierdzającego prawa do dysponowania pojazdami,  

− brak dokumentu potwierdzającego pełnienie roli ECM. 

Dokumentacja potwierdzająca wprowadzenie zmian na pojeździe 

Dysponent pojazdu lub podmiot, któremu powierzono zarządzanie zmianą, ponosi odpowiedzialność 

za zarządzanie konfiguracją pojazdu w ramach wprowadzonych zmian, bez uszczerbku 

dla odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu oraz przedsiębiorstwa 

kolejowego użytkującego pojazd. 

Klasyfikacja do kategorii B lub C zmiany wprowadzonej do dopuszczonego pojazdu przez podmiot, 

który nie jest posiadaczem zezwolenia dla typu pojazdu, wymaga wykonania następujących czynności 

przez podmiot zarządzający zmianami: 

− dokonania oceny różnic względem dokumentacji technicznej pojazdu; 

− ustalenia, czy nie zostało spełnione żadne z kryteriów przesądzających o konieczności uzyskania 

nowego zezwolenia, określonych w art. 21 ust. 12 dyrektywy 2016/797; 

− aktualizacji dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji WE; 

− powiadomienia podmiotu udzielającego zezwolenia o zmianach. 

Powiadomienie należy przesłać do podmiotu udzielającego zezwolenia, który byłby podmiotem 

wydającym zezwolenie w przypadku konieczności uzyskania nowego zezwolenia. Powiadomienie 

o zmianach na pojeździe eksploatowanym wyłącznie na terytorium Polski można zgłosić wedle wyboru 

do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub do Agencji Kolejowej UE. Zmiany w pojazdach 

eksploatowanych w więcej niż jednym państwie członkowskim UE należy zgłaszać do Agencji 

Kolejowej UE. Powiadomienie do Prezesa UTK należy złożyć pisemnie lub elektronicznie 

za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

Szczegóły dotyczące zarządzania modyfikacjami na pojazdach kolejowych oraz formularz zgłoszenia 

są dostępne tu: https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-

tran/16598,Utrzymanie-a-zarzadzanie-zmianami-pojazdu.html  . 

Każdorazowo, gdy wniosek obejmuje zmianę danych technicznych pojazdu, które wpływają 

na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu, weryfikowane jest, czy wnioskodawca przekazał 

do Prezesa UTK odpowiednie zgłoszenie. Jeśli nie – wniosek zostaje odrzucony.  

https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/16598,Utrzymanie-a-zarzadzanie-zmianami-pojazdu.html
https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/16598,Utrzymanie-a-zarzadzanie-zmianami-pojazdu.html
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III. Zakładka Vehicles – wyszukiwanie pojazdów 

Zakres dostępu do danych zależy od przypisanych ról do konta posiadanego przez użytkownika. 

Użytkownik ma dostęp do danych pojazdu, dla których pełni funkcję: 

− Właściciela; 

− Dysponenta; 

− Podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM). 

Dane można wyszukać korzystając z zakładki „Vehicles” wpisując EVN (bez spacji i myślników) 

lub wybierając jedno z kryteriów wyszukiwania. 

Po wybraniu danego kryterium filtrowania należy kliknąć „Search”. Jeśli nie wybierze się żadnego 

filtru, po kliknięciu „Search” pojawią się wszystkie pojazdy, do których użytkownik konta ma dostęp. 

By móc zobaczyć wszelkie dane pojazdu należy kliknąć ikonę  w kolumnie „Details” (szczegóły). 

Istnieje również możliwość wyeksportowania pojazdów do formatu xlsx oraz csv za pomocą przycisku 

„Export”. 
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Załącznik 
……………., dnia ………………….. 

 

……………………………………..……. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

W imieniu …………………………………………………. oświadczamy, że: 

1. przyjmujemy rolę dysponenta,* 

2. wyrażamy zgodę na pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM),* 

- dla następujących pojazdów kolejowych zarejestrowanych w europejskim rejestrze pojazdów  

kolejowych (EVR) pod numerami EVN:  

Lp. 
RODZAJ 
POJAZDU 

EVN 
TYP 
KONSTRUKCYJNY 

OZNACZENIE 
CHARAKTERYSTYKI 
TECHNICZNEJ 

NUMER 
FABRYCZNY 

      

Oświadczamy, że posiadamy/ nie posiadamy* certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 

wagonów towarowych/ lokomotyw/ pojazdów specjalnych/ wagonów pasażerskich* wydany  

przez właściwy organ certyfikujący kraju członkowskiego Unii Europejskiej: 

nr ……………………………………………………….** 

Jednocześnie świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych lub nieprawdziwych danych, 

oświadczamy, iż ww. dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

 

 

……………………………………………. 

Pieczęć i podpis 

(zgodnie z reprezentacją podmiotu) 

 

*   niepotrzebne skreślić 

** funkcję podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w przypadku wagonów towarowych mogą pełnić 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 dla wagonów towarowych oraz zgodnie 

z rozporządzeniem 2019/779 dla pozostałych pojazdów, jedynie podmioty certyfikowane 
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Podstawa prawna 
1. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania 

pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 918); 

3. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1614 z dnia 25 października 2018 r. ustanawiająca 

specyfikacje dotyczące rejestrów pojazdów, o których mowa w art. 47 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz zmieniająca i uchylająca decyzję Komisji 

2007/756/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 26.10.2018 r., s. 53); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych 

przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz.U. 2021 poz. 1358); 

5. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające 

uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych 

i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/797 (Dz.U. L 090 z 6.4.2018,  s. 66 z późn. zm.) 

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

interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44  

z późn. zm.). 
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