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Kreowanie bezpiecznych 
i konkurencyjnych warunków 
świadczenia usług transportu 
kolejowego

Nowoczesny i otwarty urząd 
dbający o wysokie standardy 
wykonywania usług na rynku 
transportu kolejowego

Kierujemy się wartościami wspólnymi dla 
całej służby cywilnej, uwzględniając specyfikę 
działalności Urzędu. Przyświecają nam 
w szczególności zasady: praworządności, 
uczciwości, profesjonalizmu, neutralności, 
uprzejmości i życzliwości oraz szybkiego 
poszukiwania rozwiązań najprostszych

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
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Szanowni Państwo,

Urząd Transportu Kolejowego to instytucja nowoczesna 
i potrafiąca działać nawet w wyjątkowych okolicznościach. 
Nasze przygotowanie do skutecznego stawiania czoła 
wyzwaniom pokazał czas pandemii i pracy zdalnej. Jako 
organizacja funkcjonowaliśmy sprawnie i skutecznie nawet 
kiedy 80% urzędników pracowało zdalnie.

Chcemy się nadal rozwijać – ponieważ zgodnie z naszą misją 
pragniemy kreować bezpieczne i konkurencyjne warunki 
świadczenia usług transportu kolejowego. Dlatego cele 
strategiczne na najbliższe lata obejmują składowe – nowoczesny 
urząd, bezpieczeństwo, interoperacyjność i regulacja.

Założenia, które przedstawiam w strategii na lata 2022 – 
2027 stawiają wysoko poprzeczkę ale prowadzą do rozwoju 
urzędu jak i całej branży kolejowej. Jednocześnie jestem 
przekonany, że te ambitne cele są do realizacji do 2027 roku.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym opracowaniem 
dotyczącym strategii UTK na najbliższe lata.

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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Kierownictwo UTK

Zgodnie ze Statutem Urzędu Transportu 
Kolejowego Prezes UTK kieruje UTK przy pomocy 
wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz osób 
kierujących komórkami organizacyjnymi i oddzia-
łami terenowymi, o których mowa w § 3 Statutu.

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego (UTK), został 
utworzony 1 czerwca 2003 roku na podstawie 
Ustawy o transporcie kolejowym1.

UTK obsługuje Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, który jest centralnym organem 
administracji rządowej. Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego jest organem niezależnym powoływa-
nym przez Prezesa Rady Ministrów. 

Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa 
o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą 
bezpieczeństwa i krajowym regulatorem trans-
portu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii 
Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interopera-
cyjności i regulacji transportu kolejowego. Prezes 
UTK jest także organem właściwym w sprawach 
nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów 
w transporcie kolejowym.

1 Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789

Kierownictwo UTK działa 
w czteroosobowym składzie:

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Małgorzata Kalata
Dyrektor Generalny

Marcin Trela
Wiceprezes ds. regulacji

Kamil Wilde
Wiceprezes ds. bezpieczeństwa
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Prezes UTK

Wiceprezes ds. bezpieczeństwa

Departament
Monitorowania
i Bezpieczeństwa

Departament
Techniki
i Wyrobów

Departament
Przewozów
Pasażerskich

Departament
Regulacji Rynku

Wiceprezes ds. regulacji

Departament
Obsługi Prawnej

Biuro
Teleinformatyki

Biuro
Administracyjno-
-Gospodarcze

Biuro Dyrektora
Generalnego

Dyrektor Generalny

Biuro
Prezesa

Centrum
Egzaminowania
i Monitorowania
Maszynistów

Departament
Planowania
i Nadzoru

Departament
Personelu
i Przepisów

Oddział
Terenowy
w Warszawie

Oddział
Terenowy
w Lublinie

Oddział
Terenowy
w Krakowie

Oddział
Terenowy
w Katowicach

Oddział
Terenowy
w Gdańsku

Oddział
Terenowy
we Wrocławiu

Oddział
Terenowy
w Poznaniu

Oddział
Terenowy
w Szczecinie

Struktura i podział administracyjny oddziałów 
terenowych UTK

Zgodnie § 3 Statutu Urzędu Transportu Kolejowego 
w skład UTK wchodzi 12 komórek organizacyjnych 
w centrali oraz 8 oddziałów terenowych. W ramach 
komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych 
mogą być tworzone wydziały, zespoły zamiejscowe 
oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy.
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pomorskie
warmińsko
mazurskie

podlaskie

zachodnio
pomorskie

kujawsko
pomorskie

wielkopolskielubuskie

mazowieckie

dolnośląskie

łódzkie

świętokrzyskieopolskie
śląskie

lubelskie

małopolskie

podkarpackie

Oddział Terenowy 7
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Oddział Terenowy 6
Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Oddział Terenowy 4
ul. Dworcowa 4
40-012 Katowice

Oddział Terenowy 8
Szczecin

Oddział Terenowy 5
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk

Centrala
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Oddział Terenowy 1
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Oddział Terenowy 2
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin

Oddział Terenowy 3
ul. Halicka 9
31-036 Kraków

Mapa Oddziałów Terenowych
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UTK działa w otoczeniu interesariuszy. 
Są to przedsiębiorstwa (m.in. przewoźnicy, zarządcy 
infrastruktury, zarządcy bocznic kolejowych, 
właściciele i zarządcy dworców, producenci 
taboru, jednostki szkolące maszynistów, 
instytuty badawcze), pasażerowie, organy 
władzy państwowej, miłośnicy kolei, odbiorcy 
Kampanii Kolejowe ABC oraz uczestnicy 
szkoleń organizowanych w ramach Akademii 
Bezpieczeństwa Kolejowego.

INTERESARIUSZE

KLUCZOWISPECJALNI

Administracja
Rządowa
i Publiczna

Ośrodki 
Akademickie
i Naukowe

Organizacje
pozarządowe

Organy Unii
Europejskiej

Media

Miłośnicy
Kolei

Przedstawiciele
Zagranicznych
Organizacji
Branży Kolejowej

Przedsiębiorcy
Okołokolejowi

Uczestnicy
Akademii
Bezpieczeństwa
Kolejowego

Odbiorcy
Kampanii
Kolejowe ABC

Średnie Szkoły
Zawodowe

Pasażerowie
Kolei

Pracownicy

Przedstawiciele
Krajowej Branży
Kolejowej
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1. Nowoczesny urząd

2. Bezpieczeństwo

3. Interoperacyjność

4. Regulacja

Obszary działań strategicznych

Obszary działań strategicznych 
Urzędu Transportu Kolejowego 
zostały określone w 2018 r. i były 
to: bezpieczeństwo, regulacja 
i nowoczesny urząd. Na przestrzeni 
lat oraz w wyniku wdrożenia 
IV pakietu kolejowego oczywiste 
stało się, że zdefiniowany powi-
nien zostać jeszcze jeden obszar 
działań strategicznych, którym 
jest interoperacyjność. W ramach 
strategii 2022 – 2027 wyróżniono 
następujące obszary działań:
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Zgodnie z naszą wizją, Urząd Transportu Kolejowego 
to nowoczesna i otwarta instytucja dbająca 
o wysokie standardy wykonywania usług na rynku 
transportu kolejowego. Dodatkowo Urząd Transportu 
Kolejowego ma być dostępny dla interesariuszy 
oraz wykorzystywać w realizacji zadań nowoczesne 
rozwiązania i technologie.



11 UTK | Cele strategiczne | 2022 – 2027

Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów

Centrum Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów (CEMM) to nowe ustawowe zadanie 
Prezesa UTK. Centrum rozpocznie działalność 
1 marca 2023 r. W skład CEMM wchodzić będzie 
Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących 
Pojazdy Kolejowe, który jest jednym z najno-
wocześniejszych tego typu rejestrów w Polsce. 
Za pośrednictwem KRMiPPK prowadzone będą 
całkowicie elektronicznie postępowania w zakresie 
egzaminowania i licencjonowania maszynistów. 
Drugi moduł CEMM to symulatory pojazdów 
kolejowych, które będą wykorzystywane w proce-
sie egzaminowania maszynistów. Centralny system 
egzaminowania maszynistów będzie funkcjono-
wał w Polsce jako jeden z pierwszych w Europie 
i na świecie.

System monitorowania czasu pracy maszynistów

System monitorowania czasu pracy maszynistów 
to projektowany system informatyczny mający 
na celu gromadzenie m.in. danych o czasie pracy 
maszynisty od rozpoczęcia do zakończenia świad-
czenia pracy – przez co rozumiemy monitorowanie 
w czasie rzeczywistym, formę świadczenia pracy 
przez maszynistę dla danego przewoźnika. 

Wirtualny UTK

Wirtualny UTK to e-urząd, dostępny 24 h na dobę. 
Wirtualny UTK to platforma integrująca wszystkie 
e-usługi UTK za pomocą jednego loginu i hasła, 
z wykorzystaniem login.gov (profil zaufany czy 
e-dowód). Po zalogowaniu się do Wirtualnego 
UTK będzie możliwe załatwienia wszystkich 
spraw oraz dostęp do systemów dziedzinowych. 
Funkcjonalności powinny zostać podzielone 
na dostępne dla pasażerów, podmiotów branżo-
wych, ale i innych interesariuszy urzędu. Jednym 
z modułów Wirtualnego UTK będzie zdalne 
przeglądanie akt sprawy poprzez moduł udostęp-
niania akt spraw w EZD. Wirtualny UTK przewi-
duje budowę modułową i może być wyposażony 

1.1 Cel: Budowanie nowoczesnego urzędu
Nowoczesny to wpisujący się w wyzwania czasów, w których 
funkcjonuje. Urząd Transportu Kolejowego nieustannie zmienia 
się wraz ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i społecznym. 
Jako działania wpisujące się w budowanie nowoczesnego urzędu 
należy wskazać:
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w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji czy 
uczeniu się maszynowym tj. chatboty przeznaczone 
dla pasażerów czy innych grup interesariuszy, które 
kontaktują się z urzędem w typowych sprawach. 
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Zmiana struktury organizacyjnej

Zmieniające się otoczenie prawne, nowe kompeten-
cje Prezesa UTK, a także postępująca cyfryzacja usług 
wymagają, aby urząd dostosował się do nowych 
wymagań. W tym celu planowane jest utworzenie 
3 nowych komórek:

Centrum Monitorowania i Egzaminowania 
Maszynistów – od 1 stycznia 2023 r. 
Prezes UTK będzie posiadać nową kompe-
tencję, jaką jest przeprowadzanie egzaminów 
dla kandydatów na maszynistów ubiega-
jących się o uzyskanie licencji bądź świa-
dectwa maszynisty. Konieczne zatem jest 
utworzenie nowej komórki, która będzie 
odpowiedzialna za ten proces;

Biuro Teleinformatyki – postępująca cyfry-
zacja procesów realizowanych przez urząd 
spowodowała potrzebę utworzenia odrębnej 
komórki, która opracuje, a następnie będzie 
nadzorować strategię informatyzacji UTK. 
Zapewnienie ciągłości działania systemów, 
którymi administruje urząd oraz ich bezpie-
czeństwa jest kluczowe dla prawidłowego 
funkcjonowania transportu kolejowego 
w Polsce;

nowy oddział terenowy – utworzenie 
nowego oddziału z siedzibą w Szczecinie 
wynika z konieczności usprawnienia pro-
wadzonych w terenie działań nadzorczych, 
pozwoli na sprawne dotarcie inspektorów 
UTK na miejsce prowadzonych czynności 
kontrolnych oraz ograniczy wynikające 
z tego tytułu koszty.

1.1 Cel: Budowanie nowoczesnego urzędu
Centrum Obsługi Pasażerów 

Obecnie używany System Obsługi Skarg jest pod-
stawowym narzędziem do przyjmowania zgłoszeń 
pasażerskich, ich klasyfikacji, realizacji oraz wysyłki 
odpowiedzi do pasażerów. Został wdrożony w 2014 r. 
i od tego czasu nie podlegał aktualizacji. Do sprawnej 
obsługi zgłoszeń pasażerskich konieczne jest stwo-
rzenie systemu, który będzie posiadał funkcjonalności 
umożliwiające szybką i efektywną realizację spraw.

Uzupełnieniem systemu będzie telefoniczne centrum 
informacji o prawach pasażerów kolei obsługiwane 
przez podmiot zewnętrzny specjalizujący się w świad-
czeniu tego typu usług. 

Infolinia będzie czynna w wydłużonych godzinach, 
które nie ograniczałyby się do godzin pracy Urzędu. 
W przypadku nawiązania kooperacji z podmiotami 
rynku kolejowego możliwe byłoby także udzielanie 
szerszego zakresu informacji o usługach świadczo-
nych m.in. przez przewoźników i zarządców.

1.
 N

ow
oc

ze
sn

y 
ur

zą
d



13 UTK | Cele strategiczne | 2022 – 2027

Akademia Rozwoju Inspektora

Inspektorzy to pracownicy, którzy kontrolują 
podmioty rynku kolejowego w zakresie stosowania 
zaakceptowanego w procesie certyfikacji systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. 
Wykonywane przez nich działania wiążą się z wery-
fikacją prawidłowości wdrożenia i stosowania 
procedur oraz przyjętych rozwiązań technicznych 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego.

W ramach Akademii Rozwoju Inspektora prowa-
dzone są dwie grupy działań. Blok dla Inspektorów 
prowadzących już czynności kontrolne w imie-
niu Prezesa UTK nazwano Programem Rozwoju 
Inspektora. Na podstawie sesji development center 
opracowany został profil kompetencyjny Inspektora. 
W ramach tego profilu prowadzone są szkolenia dla 
Inspektorów w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 
działań instytucjonalnych. Blok Program Startowy 
Inspektora zakłada realizację działań związanych 
z zapewnieniem jak najwyższego poziomu prowa-
dzonych kontroli oraz skrócenie okresu adaptacji 
nowozatrudnionych pracowników oddziałów 
terenowych UTK. W ramach Programu Startowego 
Inspektora opracowane zostały:

wymagania rekrutacyjne,

program rozwoju dla nowozatrudnionych 
pracowników OT.

W dalszej perspektywie prowadzone będą nadal 
działania szkoleniowo adaptacyjne oraz modyfi-
kacje programów w zależności od potrzeb i zmian 
otoczenia prawnego.

Obecne działania realizowane są w ramach Projektu 
nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia 
Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófi-
nansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Spójności w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu 
kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój trans-
portu kolejowego poza TEN.

Zmiana podejścia do zarządzania zespołem

Podstawą wprowadzonych zmian w zakresie podej-
ścia do zarządzania jest obecnie wdrażany model 
kompetencyjny. Jest to jasna wskazówka dla pra-
cowników w zakresie oczekiwań organizacji wobec 
ich postawy i zaangażowania. Model wskazuje 
również oczekiwane kierunki rozwoju określone 
wobec wszystkich pracowników Urzędu. Informacje 
przekazane pracownikom w trakcie szkoleń będą 
jasną wskazówką w jaki sposób należy realizować 
swoje zadania. Wdrożenie modelu kompetencyj-
nego będzie miało zasadniczy wpływ na proces 
rekrutacji, ocen pracowniczych oraz na sposób 
zarządzania zespołem. Jasno określone wartości 
i pożądane przez organizacje kompetencje pozwolą 

1.2 Cel: Budowanie profesjonalnego zespołu
Dbanie o wysokie standardy funkcjonowania na rynku transportu 
kolejowego nie jest możliwe bez profesjonalnego i dobrze 
zbudowanego zespołu.

pracownikom zwiększyć identyfikacje z Urzędem 
co z pewnością pozytywnie wpłynie na realizowane 
przez nich zadania.
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Program rozwoju talentów

Obecnie w Urzędzie realizowany jest Program 
rozwoju talentów „Najlepsi z najlepszych”. 
Laureatom Programu zapewniono indywidualne 
ścieżki rozwoju zawodowego. Z kolei wszyscy 
uczestnicy Programu otrzymali szansę na różnego 
rodzaju formy podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, które zostały wskazane w ich ścieżkach 
zawodowych. By zdobyć praktyczne doświadcze-
nie mają możliwość uczestniczyć w dodatkowych 
przedsięwzięciach projektowych organizowanych 
przez UTK. Zakres realizowanych działań oraz 
sposób naboru do Programu zostanie opracowany 
w III kwartale 2022 r. Realizacja nowej edycji 
Programu rozwoju talentów zaplanowana została 
na kolejne lata.

UTK dla UTK

W Urzędzie upowszechniamy praktykę dzielenia 
się wiedzą. Pracownicy posiadający ekspercką 
wiedzę z zakresu realizowanych przez siebie zadań, 
kompetencje umożliwiające skutecznie dzielenie 
się wiedzą, prowadzą szkolenia dla mniej doświad-
czonych kolegów i koleżanek. Działania w tym 
obszarze będą kontynuowane. Ważnym obszarem 
jest stałe podnoszenie kompetencji osób wyzna-
czanych do prowadzenia szkoleń. W kolejnych 
latach nadal będą organizowane szkolenia, których 
celem będzie rozwijanie kompetencji związanych 
z prowadzeniem szkoleń i warsztatów. Zakres 
szkoleń, które realizowane są w oparciu o zasadę 
dzielenia się wiedzą to:

szkolenia z zakresu prawa,

szkolenia techniczne,

szkolenia z zakresu obsługi programów 
komputerowych,

szkolenia z zakresu rozwoju kompe-
tencji miękkich takich jak komunikacja 
czy współpraca.

Katalog realizowanych szkoleń będzie stale wery-
fikowany i dostosowywany do realnych potrzeb 
pracowników i organizacji.

1.2 Cel: Budowanie profesjonalnego zespołu
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Akademia Wiedzy Kolejowej

Akademia Wiedzy Kolejowej to szkolenia 
dedykowane uczestnikom rynku kolejowego, 
w szczególności:

przewoźnikom oraz aplikantom,

zarządcom infrastruktury, w tym użytkowni-
kom bocznic kolejowych,

podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie 
pojazdu kolejowego (ECM),

operatorom obiektu infrastruktury 
usługowej,

członkom komisji egzaminacyjnych,

pracownikom kolejowych środowisk nauko-
wych w tym jednostek notyfikowanych.

1.3 Cel: Wyrównywanie poziomu wiedzy 
podmiotów rynkowych

Dbanie o wysokie standardy funkcjonowania na rynku transportu 
kolejowego wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy, nie tylko 
w urzędzie, ale również u uczestników rynku kolejowego. W tym 
celu powstała Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. W ramach 
tego działania realizowane będą:

Platforma e-learningowa

Do obsługi szkoleń przeznaczona będzie platforma 
e-learningowa. Na platformie umieszczane będą 
szkolenia w formie e-learningowej, filmy oraz mate-
riały i prezentacje ze szkoleń.

Uzupełnieniem platformy jest aplikacja (do pobrania 
na urządzenia mobilne typu smartfon i tablet), której 
zadaniem jest zapewnienie szybkiego dostępu do 
materiałów szkoleniowych, rejestracji na szkolenie 
oraz możliwości oceny szkolenia.
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Obecnie wszystkie działania w tym obszarze reali-
zowane są w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-
0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)” wspófinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu 
kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój trans-
portu kolejowego poza TEN. W latach kolejnych 
planowana jest kontynuacja powyższych działań.



16 UTK | Cele strategiczne | 2022 – 2027

Zabytki kolejnictwa – ocalić od zapomnienia

Urząd Transportu Kolejowego nie zapomina także 
o historii kolejnictwa w Polsce. To cykl działań mają-
cych na celu prezentację i zachowanie w pamięci 
przyszłych pokoleń zabytków kolejnictwa. Cykl ten 
dotyczy historii osób, pojazdów i urządzeń, które 
wpisują się w historię kolei w Polsce.

Kampania Wybierz Kolej!

Promocja zawodów kolejowych została zapocząt-
kowana w ramach Europejskiego Roku Kolei. 
By zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego i pasażerów, należy konty-
nuować działania w zakresie podnoszenia wiedzy 
na temat zawodów kolejowych oraz promocji pracy 
na kolei poprzez realizację projektu „Wybierz Kolej!”. 
Wysoce wykwalifikowana kadra daje pewność 
realizacji procesów transportowych w sposób eko-
nomiczny, nowoczesny, zrównoważony, ekologiczny 
oraz bezpieczny.

Wdrożenie zasad prostego języka w komunikacji 
z interesariuszami

Chcemy stosować i promować ideę prostego 
języka, także wśród partnerów, z którymi współ-
pracujemy. Zmienimy nasze formularze urzędowe 
tak, aby nie wymagały wiele czasu na wypełnie-
nie, żeby interesariusze rozumieli procesy, które 
toczą się w sferze urzędu, a następnie aktywnie 
w nich uczestniczyli. Naszym zamiarem jest, aby 
każdy, niezależnie od posiadanego wykształ-
cenia czy wiedzy specjalistycznej, rozumiał, 
o czym piszemy.

1.4 Cel: Urząd społecznie odpowiedzialny
Odpowiedzialność społeczna to integralna część kultury 
organizacyjnej UTK, która w realizacji zadań uwzględnia 
oczekiwania wszystkich interesariuszy: pracowników, 
przedstawicieli rynku, partnerów i organizacji społecznych. 
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2. Bezpieczeństwo
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Transport kolejowy jest obecnie najbezpieczniejszą 
gałęzią transportu lądowego. Zrównoważony rozwój 
systemu kolejowego w połączeniu z zapewnieniem 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowią filary 
jego właściwego funkcjonowania. Działania w obszarze 
bezpieczeństwa powinny skupiać się na zapewnieniu 
dalszego stabilnego wzrostu jego poziomu. 
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2.1 Cel: Skuteczne monitorowanie bezpieczeństwa 
i wdrożenie strategii nadzoru

W procesie monitorowania bezpieczeństwa wyodrębnione zostają 
obszary generujące podwyższony poziom ryzyka. W ramach 
monitorowania uwidaczniają się również obszary, w których ryzyko 
jest akceptowane. W stosunku do takich obszarów powinny być 
podejmowane działania nadzorcze w celu optymalizacji ryzyka. 

Kompleksowe działania Prezesa UTK przyjmują formę strategii 
nadzoru, w której określane są metody ukierunkowania działań 
w zakresie nadzoru i wyznaczania priorytetów w zakresie nadzoru. 
Na podstawie strategii układane są roczne plany nadzoru. 

Nadzór nad zdarzeniami SPAD

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami jednym 
z największych wyzwań dla bezpieczeństwa 
systemu kolejowego są zdarzenia kategorii B04 
i C44, a także sytuacje potencjalnie niebezpieczne 
kategorii D79. Zdarzenia te są określane również 
jako SPAD – od sformułowania w języku angielskim 

„signal passed at danger”. Potwierdzeniem znaczenia 
tego zjawiska są statystyki dotyczące zdarzeń kole-
jowych polegających na niezatrzymaniu się pojazdu 
kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, 
w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomie-
niu pojazdu kolejowego bez wymaganego.

Przyczynami tego rodzaju zdarzeń są m.in. 
niezachowanie należytej ostrożności, niewłaś-
ciwa obserwacja przedpola jazdy, nieprawidłowe 
odczytanie wskazań sygnalizatorów, niewłaściwa 
współpraca maszynisty z kierownikiem pociągu, 
uruchomienie pojazdu kolejowego bez zezwolenia, 
brak reakcji maszynisty na sygnały manewrowe 
podawane bezpośrednio przed zdarzeniem czy 
niedostosowanie prędkości do warunków miejsco-
wych. Przyczyny tych zdarzeń mogą być związane 
m.in. ze złym stanem psychofizycznym maszynisty, 

brakami w wyszkoleniu oraz błędami w komunikacji 
między osobami uczestniczącymi w ruchu pociągów 
i składów manewrowych. 

Dlatego szczegółowej weryfikacji powinny podle-
gać działania ośrodków związane z zagadnieniami: 
przeprowadzania szkoleń i egzaminów dotyczących 
licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, prze-
prowadzania szkoleń maszynistów oraz sprawdzia-
nów wiedzy i umiejętności, kwalifikacjami instrukto-
rów i egzaminatorów, wyposażenia dydaktycznego 
oraz wymagań dla symulatorów. 

Poza działaniami ściśle kontrolnymi, Prezes UTK 
podjął się również realizacji projektu „Poprawa bez-
pieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu 
Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, 
który zakłada stworzenie rozwiązania systemo-
wego w zakresie monitorowania i egzaminowania 
maszynistów przy wykorzystaniu określonych 
narzędzi. Kolejna inicjatywa, której celem jest 
zmniejszenie liczby zdarzeń SPAD, to wyposażenie 
w system Limited Supervision tej części sieci kole-
jowej, na której nie jest planowana zabudowa ETCS. 
Pozwoli to na nadzorowanie zgodności prowadze-
nia pociągu ze wskazaniami sygnalizatorów.
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W celu minimalizacji ryzyk systemu kolejowego konieczne 
jest poddawanie analizie gromadzonych danych z zakresu 
bezpieczeństwa. Wnioski płynące z analizy powinny przełożyć się 
na działania prowadzące do wskazania powtarzalnych zagrożeń 
i trendów dotyczących bezpieczeństwa.

Wprowadzenie umundurowania pracowników UTK

Wprowadzenie mundurów dla pracowników UTK 
ma na celu zwiększenie wśród uczestników rynku 
kolejowego świadomości w zakresie wagi działań 
podejmowanych przez inspektorów UTK.

Powinno również pozytywnie wpłynąć na respek-
towanie zaleceń i uwag przekazywanych w wyniku 
kontroli prowadzonych przez Prezesa UTK, co 
w szerszej perspektywie może przełożyć się na 
podniesienie jakości usług świadczonych na rynku 
kolejowym, a także zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym.

Pełnienie obowiązków służbowych przez upoważ-
nionych pracowników UTK w umundurowaniu 
podniesie nie tylko bezpieczeństwo wykony-
wanych zadań, ale także ich doniosłość i rangę. 
Realizowanie działań w umundurowaniu noszonym 
w trakcie czynności kontrolnych i nadzorczych, 
będzie stanowić informację o obecności funkcjo-
nariusza publicznego reprezentującego krajową 
władzę bezpieczeństwa w zakresie transportu 
kolejowego, a w szerszym rozumieniu – władzę 
państwową.
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i wdrożenie strategii nadzoru
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Certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie 

Wdrożenie IV pakietu kolejowego wpłynęło na obo-
wiązek utrzymywania wszystkich typów pojazdów 
kolejowych przez Certyfikowane Podmioty 
Odpowiedzialne za Utrzymanie (ECM). Jednym 
z działań niezbędnych do realizacji jest proces 
certyfikacji nowych podmiotów oraz recertyfikacji 
podmiotów już funkcjonujących na rynku. Analizy 
danych przygotowane w procesie monitorowania 
bezpieczeństwa posłużą również do eliminowania 
z rynku podmiotów, które prowadzą działalność 
w sposób mający negatywny wpływ na bezpieczeń-
stwo kolei. 

Wsparcie dla wnioskodawców w zakresie nowych 
wymagań i regulacji

Objęcie obowiązkiem certyfikacji nowych 
podmiotów, wiąże się z koniecznością szerszego 
propagowania podręczników i dokumentów pomoc-
niczych przygotowanych dla wnioskodawców. 
Chcemy opracować dokumenty pomocnicze 
kierowane do wnioskodawców (wytycznych 
i przewodników) i organizować szkolenia w ramach 
Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego.

2.2 Cel: Certyfikacja podmiotów funkcjonujących 
na rynku – IV pakiet kolejowy

Wdrożenie IV pakietu kolejowego zmieniło zasady certyfikacji 
podmiotów kolejowych z zakresu bezpieczeństwa. Zgodnie 
z nowym trybem podmioty funkcjonujące na rynku muszą 

uzyskać Jednolity Certyfikat bezpieczeństwa lub Autoryzację 
bezpieczeństwa. Zmienił się również zakres podmiotów objętych 
obowiązkiem posiadania certyfikatu ECM. 
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Innowacyjne systemy zabezpieczenia przejazdów 
kolejowych

Innowacyjne systemy zabezpieczenia przejazdów 
kolejowych to inicjatywa Prezesa UTK, która 
będzie nadal propagowana i upowszechniana. 
Zgodnie z założeniami podstawą działania inno-
wacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów 
kolejowo-drogowych kategorii D są dwie 
funkcjonalności:

ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się 
do przejazdu oraz

monitorowanie przestrzegania przez nich 
obowiązujących przepisów.

Kampania medialna „Bezpieczeństwo 
na przejazdach kolejowo-drogowych”

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych 
nie zależy jedynie od minimalizacji ryzyk po stronie 
systemu kolejowego. Konieczne jest podjęcie dzia-
łań uświadamiających kierowców. Na podstawie 
przygotowanego filmu poświęconego bezpieczeń-
stwu na przejazdach kolejowo-drogowych 
planowane jest uruchomienie kampanii medialnej 
mającej na celu propagowanie bezpiecznych 
postaw na PKD. 

Zasada działania omawianych systemów polega 
na wykrywaniu pojazdów drogowych dojeżdża-
jących do przejazdu i ostrzeganiu kierowców 
o niebezpieczeństwie związanym z przekraczaniem 
linii kolejowej. 

Drugim elementem omawianych systemów jest 
wsparcie egzekwowania obowiązujących przepisów 
dzięki wyposażeniu przejazdu kolejowo-drogowego 
w kamerę i stosowne oprogramowanie anali-
zujące otrzymany z niej obraz. Tego typu roz-
wiązanie umożliwia identyfikację przypadków 
nieprzestrzegania przepisów np. niezatrzymania 
się przed znakiem „Stop” czy przekroczenia 
dozwolonej prędkości.

2.3 Cel: Bezpieczeństwo na przejazdach 
kolejowo-drogowych

Niezmiennie od lat jednym z największych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce jest ograniczenie 
liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach przez tory. W statystykach wypadkowości systemu 
kolejowego zdarzenia te stanowią coraz większy procent. 
W latach 2015 – 2018 udział wypadków na przejazdach 

kolejowo-drogowych wynosił od 31 do 36% ogólnej liczby 
wypadków. W 2019 r. było to 37,9%, w 2020 r. 41,6%, 
a najnowsze dane za 2021 r. wskazują już na 42,3% udział tych 
zdarzeń w ogólnej puli wypadków. Istotne podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa polskiej kolei nie jest zatem możliwe bez 
właściwego zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych.
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Deklaracja w sprawie rozwoju kultury 
bezpieczeństwa i konkurs

Założeniem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest 
promowanie i nagradzanie aktywności zmierza-
jących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
transportu kolejowego. Zgłaszane i realizowane 
działania w ramach tego projektu mają prowadzić 
do zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. 
Wszyscy Sygnatariusze składając podpis pod 
założeniami Deklaracji wyrażają chęć współpracy 
i wymiany doświadczeń oraz wdrażanie nowych, 
niestandardowych rozwiązań. Stałe poszerzanie 
grona Sygnatariuszy Deklaracji pozwala na prze-
kazywanie tej idei do wdrożenia w kolejnych 
podmiotach rynku kolejowego oraz rozwój zasad 
kultury bezpieczeństwa w branży kolejowej. 

2.4 Cel: Promowanie kultury bezpieczeństwa
W transporcie kolejowym występuje stale zbyt niski poziom 
kultury bezpieczeństwa. Przejawia się on brakiem właściwego 
podejścia do ryzyka, a często nawet jego ignorowaniem. Konieczny 
jest wzrost poziomu odpowiedzialności oraz minimalizacja 
tolerancji na ryzyko. 
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Cyberbezpieczeństwo na kolei

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym 
tematem w sektorze kolejowym. Z uwagi 
na strategiczne znaczenie kolei i konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa przewozów, 
kwestią o podstawowym znaczeniu jest odpo-
wiednie przygotowanie branży na ewentualne 
cyberataki.

Prezes UTK współpracuje z Centrum Wymiany 
i Analizy Informacji ISAC-Kolej  (z ang. 
ISAC – Information Sharing and Analysis Center). 
Centrum powstało w wyniku porozumienia spółek 
kolejowych, Instytutu Kolejnictwa oraz Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego 
Instytutu Badawczego. Głównym celem 
ISAC – Kolej jest stała wymiana wiedzy oraz 

2.4 Cel: Promowanie kultury bezpieczeństwa

doświadczeń z zakresu incydentów dotyczących 
cyberbezpieczeństwa pomiędzy uczestniczącymi 
w przedsięwzięciu podmiotami. Inicjatywa przy-
czynia się również do podniesienia odporności na 
cyberzagrożenia systemów teleinformatycznych 
wykorzystywanych przez transport kolejowy.

Chcemy nadal aktywnie edukować i podnosić świa-
domość uczestników rynku kolejowego na temat 
zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. 
Pragniemy współpracować z innymi instytucjami 
w zakresie opracowywania nowych, skutecz-
nych metod i technik identyfikacji, analizy oraz 
reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci 
i systemów teleinformatycznych. Tę współpracę 
chcemy praktyczne wykorzystać do tworzenia 
innowacyjnych produktów, w tym umożliwiających 
wykrywania i przeciwdziałanie zagrożeniom.
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„Kampania Kolejowe ABC II”

„Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogól-
nopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej 
z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej 
do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli 
i wychowawców. Działania w ramach Projektu będą 
realizowane dwutorowo poprzez:

przygotowanie i przeprowadzenie ogólno-
polskiej informacyjno-edukacyjnej kampanii 
medialnej,

przygotowanie i przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych bezpośrednio w placówkach 
edukacyjnych na terenie całej Polski (zakłada 
się przeszkolenie 10 000 dzieci w przedszko-
lach i szkołach podstawowych).

2.5 Cel: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa
Celem edukacji jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz 
wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach ruchu 
kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, 
przystanków i przejazdów kolejowych.

2.
 B

ez
pi

ec
ze

ńs
tw

o



4.
 R

eg
ul

ac
ja

3.
 In

te
ro

pe
ra

cy
jn

oś
ć

3. Interoperacyjność

Przez ostatnie dziesięciolecia systemy kolejowe 
w poszczególnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej rozwijały się niezależnie od siebie, 
z zastosowaniem różnych rozwiązań technicznych. 
Takie zróżnicowanie utrudnia świadczenie usług przez 
przewoźników kolejowych oraz powoduje, że muszą 
oni ponosić większe koszty działalności (związane 
np. z zakupem i utrzymaniem różnych rodzajów taboru).

Wdrażanie interoperacyjności, a więc zharmonizowanie 
wymagań technicznych na poziomie Unii Europejskiej, 
powinno doprowadzić do sytuacji, w której pociąg 
może przekroczyć granice wielu państw członkowskich 
bez zatrzymywania się w celu dokonania jakichkolwiek 
czynności technicznych (np. zmiany lokomotywy). 



26 UTK | Cele strategiczne | 2022 – 2027

Wdrożenie Technicznych Specyfikacji 
Interoperacyjności po zmianach (2022)

Prezes UTK  w celu wzmocnienia dialogu z intere-
sariuszami rynku kolejowego, udostępnia platformę 
wymiany uwag do treści projektowanych TSI, 
co pozwoli na uwzględnienie propozycji podmiotów 
funkcjonujących na rynku krajowym w toku przy-
gotowywania nowych Technicznych Specyfikacji 
Interoperacyjności.  

Interoperacyjne bocznice w TEN-T

Do 2021 r. bocznice kolejowe nie były objęte 
stosowaniem przepisów dotyczących warunków 
zapewnienia interoperacyjności systemu kolei. 
Obecnie w przypadku modernizacji lub odnowie-
nia bocznice kolejowe, które nie posiadają statusu 
bocznicy prywatnej, będą podlegały obowiązkom 
dotyczącym zapewnienia zgodności z TSI. Dotyczy 
to w szczególności bocznic oraz terminali, które 
są elementami sieci TEN-T. Dzięki dostosowaniu 
bocznic kolejowych do zharmonizowanych wyma-
gań przewoźnicy z całej Unii Europejskiej uzyskają 
łatwiejszy dostęp do położonych w Polsce termi-
nali towarowych, stacji rozrządowych, czy torów 
postojowych.

Autoryzacja inwestycji realizowanych 
w perspektywie 2014 – 2020

Zakończenie inwestycji kolejowych i rozliczenie 
przyznanych środków wiąże się z obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia do dopuszczenie do eksplo-
atacji podsystemów infrastruktura, energia i ste-
rowanie dla modernizowanych odcinków. W celu 
zakończenia inwestycji konieczne jest skuteczne 
procedowanie wniosków o wydanie zezwoleń dla 
wskazanych inwestycji objętych dofinansowaniem 
ze środków UE i prowadzenie skutecznego dialogu 
z narodowym zarządca infrastruktury oraz instytu-
cją nadzorującą i pośredniczącą. 

3.1 Cel: Nadzór nad wdrażaniem interoperacyjności
Harmonizacja wymagań technicznych systemu kolejowego 
Unii Europejskiej odbywa się dwutorowo. Po pierwsze 
wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są stosować 
te same wymagania techniczne zawarte w specjalnych aktach 
prawnych Unii Europejskiej – Technicznych Specyfikacjach 
Interoperacyjności. Po drugie, państwa członkowskie zobowiązane 
są do redukcji krajowych wymagań technicznych.

Wdrażanie interoperacyjności jest procesem stopniowym, 
którego realizacja zaplanowana jest na wiele lat. Zapewnienie 
zgodności taboru i infrastruktury z Technicznymi Specyfikacjami 
Interoperacyjności co do zasady wymagane jest jedynie wtedy, 
gdy  są one modernizowane lub odnawiane.
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Strategia wdrożenia ERTMS w Polsce

Strategia wdrażania ERTMS w Polsce powinna 
uwzględniać koncepcję wdrożenia ETCS LS, 
migrację do najnowszych zestawów specyfikacji, 
harmonogram likwidacji systemu klasy B oraz 
harmonogram wyposażenia taboru.

Koncepcja wdrożenia ETCS LS przewiduje wypo-
sażenie w system tej części linii kolejowych, na 
której nie jest planowana zabudowa ETCS poziomu 
1 lub 2. Działanie ma na celu podniesienie bez-
pieczeństwa i zapewnienie interoperacyjności 
również na tej części sieci kolejowej. Prezes UTK 
koordynuje proces planowania wdrożenia ETCS LS, 
współpracując w tym zakresie z Ministrem 
Infrastruktury, zarządcą infrastruktury, producen-
tami urządzeń sterowania ruchem oraz przewoźni-
kami kolejowymi.

Dla zapewnienia skoordynowanego i efektywnego 
wdrożenia ETCS kluczowe jest ustalenie wspólnej, 
długoterminowej wizji i sposobu jej osiągnięcia. 
W tym celu UTK przeprowadził analizę zapotrze-
bowania rynku na urządzenia pokładowe ETCS. 

3.1 Cel: Nadzór nad wdrażaniem interoperacyjności

Wynika z niej, że poziom wsparcia finansowego 
ma olbrzymi wpływ na plany taborowe związane 
z ETCS. Szacuje się, że bez dodatkowego wsparcia 
i zachęt luka inwestycyjna w 2030 r., przy zało-
żeniu że cała praca przewozowa na sieci TEN-T 
będzie wykonywana przez pojazd wyposażone 
w pokładowy ETCS, może objąć nawet 3 990 pojaz-
dów trakcyjnych. Może się ona zmniejszyć 
do 1 299 pojazdów dzięki planowanym obecnie 
formom dofinansowania inwestycji przewoźników 
kolejowych, określeniu niższych stawek dostępu 
do sieci dla pojazdów wyposażonych w system 
ETCS oraz dążeniu do wyłączenia systemów klasy 
B. Dlatego niezbędne jest podjęcie dodatkowych 
działań w zakresie finansowania inwestycji realizo-
wanych przez przewoźników kolejowych w obsza-
rze pokładowego ETCS w celu likwidacji luki 
inwestycyjnej.

Opracowanie kompleksowej strategii wdrażania 
ETCS przyczyni się do rozwoju w Polsce spójnej, 
interoperacyjnej i multimodalnej sieci trans-
portowej o ujednoliconych i wysokich parame-
trach, będącej częścią Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T).
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Likwidacja barier administracyjnych wynikających 
z krajowego trybu oceny zgodności

Dyrektywa 2016/797 określa procedury oceny 
zgodności dla wyrobów, dla których harmonizuje 
wymagania składników interoperacyjności i podsy-
stemów. Dyrektywa pozostawia także możliwość 
określenia, w zakresie jej zastosowania, wymagań 
niezharmonizowanych (krajowych), dla których 
państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą 
określić procedury oceny zgodności. Polski ustawo-
dawca określił jednolitą procedurę oceny zgodności 
wyrobów (w podziale na rodzaje urządzeń, budowli 
i pojazdów kolejowych) w przypadkach, w któ-
rych dopuszczalne jest przyjmowanie rozwiązań 
krajowych. Procedura ta opiera się na uzyskaniu 
od Prezesa UTK świadectwa dopuszczenia do eks-
ploatacji typu urządzenia, budowli lub pojazdu 
kolejowego po przeprowadzeniu prób eksploata-
cyjnych. Istotne jest, że dla wyrobów stosowanych 
w zakresie zastosowania dyrektywy 2016/797 
wymagania określa Lista Prezesa UTK, natomiast 
dla wyrobów stosowanych w zakresie nieobjętym 
dyrektywą 2016/797 nie zostały określone żadne 
wymagania. Konieczne jest więc przeprowadzenie 
konsultacji z podmiotami zainteresowanymi oraz 
wprowadzenie niezbędnych regulacji. 

Aplikacja do zarządzania ryzykiem zgodnie 
z rozporządzeniem 402/2013

Prezes UTK widzi potrzebę opracowania narzę-
dzia – aplikacji, która ułatwi zarządzanie ryzykiem 
zgodnie z rozporządzeniem 402/2013 poprzez 
narzucenie struktury procesu i zdefiniowanie 
wszystkich wymogów, jakie należy spełnić, żeby 
proces był kompletny. Aplikacja ma być dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych. Aplikacja ułatwi 
również wymianę informacji między zarządcami, 
przewoźnikami i ECM o identyfikowanych zagroże-
niach i środkach bezpieczeństwa w szczególności 
w ramach zarządzania ryzykiem wspólnym. 
Aplikacja będzie posiadałać także interfejs do syste-
mów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, takich jak 
Safety Information System.

3.2 Cel: Nadzór nad procesem oceny zgodności 
i zarządzania ryzykiem

Wielość i różnorodność podmiotów funkcjonujących na rynku 
jednostek oceny zgodności czy zarządzania ryzykiem powoduje 
prowadzenie działalności w oparciu o niejednolite podejście 

do tematyki prowadzonej działalności. W efekcie proces oceny 
zgodności i zarządzania ryzykiem zakończony jest w różny sposób 
w tożsamych przypadkach – co nie powinno mieć miejsca. 
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4. Regulacja

Skuteczne oddziaływanie na transport kolejowy 
poprzez odpowiednie regulacje może przyczynić się 
do wzrostu efektywności transportu kolejowego. 
Duży wpływ na to mają czynniki związane z dostępem 
do infrastruktury, opłatami za dostęp, ofertą 
przewozową czy prawami pasażerów.
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Nadzór nad ustalaniem opłat

Ze względu na widoczne potrzeby wprowadzenia 
usprawnień, niezbędną istotną poprawę warun-
ków świadczenia usług w sektorze kolejowym oraz 
zwiększenie konkurencyjności transportu kolejo-
wego względem innych gałęzi transportu planujemy 
prace Zespołu ds. stawek. W ciągu 2 minionych 
lat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
podejmował szereg spraw dotyczących regula-
cji transportu kolejowego, w tym również opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej. Obecny 
system kształtowania opłat za dostęp do infra-
struktury wymaga rewizji, zarówno pod względem 
proceduralnym – określenie stron postępowa-
nia administracyjnego, uprawnień uczestników 
postępowania, kompetencji organu regulacyjnego, 
techniczny aspekt szacowania stawek i ich różnico-
wania – jak i merytorycznym – sposób ustalania bazy 
kosztów bezpośrednich. W ramach monitoringu 

Nadzór nad dostępem do infrastruktury kolejowej

Konieczne jest zaangażowanie podmiotów 
funkcjonujących na rynku transportu kolejowego 
w wypracowanie modelu kształtowania opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej zajmującego 
się tematyką kwalifikacji kosztów, alokacji kosztów 
oraz ustalania opłat. 

Nadzór nad dostępem do obiektów 
infrastruktury usługowej

Widzimy konieczność określenia jasnych zasad 
funkcjonowania terminali przeładunkowych oraz 
punktów zaplecza technicznego, przeprowadzenia 
działań informacyjnych w zakresie promowania 
zasad udostępniania OIU, badanie operatorów OIU, 
opracowanie rekomendacji dla kształtowania opłat 
za dostęp do OIU.

4.1 Cel: Nadzór nad dostępem do infrastruktury
Wypracowanie jasnych i niedyskryminujących zasad dostępu 
do infrastruktury kolejowej i usługowej może wpłynąć 
na poprawę zainteresowania transportem kolejowym, 
w szczególności towarów. 

stopnia wdrożenia rozporządze nia 2015/909 czynią 
to wszystkie organy regulacyjne Unii Europejskiej, 
identyfikując różne wątpliwości interpretacyjne 
przepisów unijnych oraz krajowych.

Prace zespołu objęmą zagadnienia związane 
ze zmianą metody kształtowania opłat, opraco-
waniem mechanizmów zwiększania efektywności 
zarządcy infrastruktury, ustaleniem zasad dla 
uproszczonej kontroli stawek, określeniem warun-
ków wprowadzenia ulg (np. ETCS) i prowadzenia 
negocjacji zarządcy i aplikantów/przewoźników 
w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury 
kolejowej, zmianami legislacyjnymi w konsekwencji 
wyników prac zespołu.
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Nadzór nad realizacją zmian wynikających z rewizji 
rozporządzenia 1371/2007

Komisja Europejska przygotowała rewizję prze-
pisów Rozporządzenia 1371/2007², a zmienione 
przepisy wejdą w życie w 2023 r. Konieczne jest 
przygotowanie rynku i pasażerów do nowego 
stanu prawnego. Nowe zapisy rozporządzenia 
wymagają również zmiany ustawy o transporcie 
kolejowym, a w efekcie konieczność aktualizacji 
procedur podmiotów kolejowych. Odpowiedzią 
na oczekiwania rynku będzie również organiza-
cja warsztatów dla podmiotów kolejowych oraz 
kampania informacyjna. 

Standardy zastępczej komunikacji autobusowej

W odpowiedzi na potrzeby pasażerów oraz prze-
woźników kolejowych konieczne jest określenie 
wymagań i zakresu usług świadczonych w ramach 
zastępczej komunikacji autobusowej. Wdrożenie 
docelowego standardu pozwoli w sposób maksy-
malnie zbliżony organizować zastępczą komunikację 
autobusową – z jednej strony będzie to gwarancją 
odpowiedniego poziomu usług dla pasażerów, 
a z drugiej – powszechnym wymaganiem dla wszyst-
kich pasażerskich przewoźników kolejowych.  

Kampania promująca prawa pasażerów 
w transporcie kolejowym

Kampania opracowana będzie w oparciu o wyniki 
uzyskane z oceny wskaźnikowej jakości oferty. 
Chcemy także zachęcać przewoźników do wdrożenia 
systemu internetowego wspierającego organizację 
asysty dla pasażerów z niepełnosprawnością. 

System kompleksowej obsługi spraw pasażerskich

W ramach projektu Wirtualny UTK jednym 
z modułów będzie system do kompleksowej obsługi 
zgłoszeń pasażerskich wyposażony w różnorodne 
metody komunikacji, zgodnie z założeniami ustawy 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami.

4.2 Cel: Nadzór nad przestrzeganiem praw 
pasażerów

Liczba pasażerów podróżujących koleją jest wynikową 
dostępności oferty oraz doświadczeń pasażerów. Konieczny 
jest więc stały nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów 
w transporcie kolejowym, co w efekcie może doprowadzić 
do poprawy wizerunku kolei. 

2 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiąz-
ków pasażerów w ruchu kolejowym
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Rozwój narzędzi do zbierania i analizy danych

Wprowadzenie do analizy danych narzędzi opartych 
o moduły Business Intelligence, które pozwolą prze-
kształcać dane w informacje a informacje w wiedzę, 
która może wpłynąć na podejmowane przez pod-
mioty rynku kolejowego decyzje. 

4.3 Cel: Urząd – źródłem danych rynkowych
Prezes UTK stanowi źródło cennych i pożądanych informacji 
na temat rynku kolejowego. Nowe narzędzia analizy danych 
od uczestników rynku kolejowego pozwolą na zwiększenie 
liczby analiz przydatnych dla interesariuszy podejmujących 
kluczowe decyzje.4.

 R
eg

ul
ac

ja

Budowa portalu mapowego UTK

Stworzenie kolejowego portalu mapowego, opartego 
na gromadzonych przez urząd danych dotyczących 
transportu kolejowego. Stworzenie serwisu uła-
twiającego pozyskiwanie informacji o istniejącej 
infrastrukturze oraz o warunkach dostępu do niej, 
jak również wspomagającego planowanie nowych 
obiektów. Warstwy map mogą zawierać takie dane 
jak: zamknięte tereny kolejowe, korytarze migracji 
zwierząt, linie kolejowe z wyróżnieniem linii o zna-
czeniu państwowym, koleje wąskotorowe, korytarze 
RFC, bocznice kolejowe wraz z informacją o świade-
ctwie oraz użytkowniku bocznicy, przejazdy kolejowe, 
ośrodki szkolenia, ośrodki medycyny kolejowej.
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Tworzenie portalu otwartych danych

Stworzenie portalu z danymi dotyczącymi funkcjo-
nowania i bezpieczeństwa systemu kolejowego 
w Polsce. Dane powinny być prezentowane w mak-
symalnie otwarty sposób, tak by umożliwić łatwą 
analizę. Dodatkowym ważnym elementem strony 
będzie odpowiednie wyeksponowanie danych 
dotyczących ekologii, przewagi kolei w tej dziedzi-
nie nad innymi środkami transportu. Pozwoli to na 
promocję kolei jako bezpiecznego, ekologicznego 
i komfortowego środka transportu.

W 2020 r. wdrożony został portal statystyczny 
Dane Kolejowe. W kolejnych latach chcemy roz-
wijać to narzędzie i zapewnić większą dostępność 
danych, w tym dane i analizy powstałe w oparciu 
o moduły analityczne Business Intelligence. 

4.3 Cel: Urząd – źródłem danych rynkowych
4.
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Plany mobilności

Plan mobilności to innowacyjne rozwiązanie, 
opracowane w oparciu o założenia Europejskiego 
Zielonego Ładu. Jego celem jest ograniczenie 
podróży samochodem i zwiększenie wykorzysta-
nia alternatywnych form transportu, w tym kolei. 
W Polsce obecnie nie jest to narzędzie szeroko sto-
sowane. UTK chce promować transport zbiorowy 
poprzez opracowanie własnego planu mobilności. 
Chcemy być przykładem dla innych instytucji oraz 
uczestników rynku kolejowego w wykorzystywaniu 
tego innowacyjnego rozwiązania, które przyczynia 
się do zwiększania wykorzystania proekologicznych 
form przemieszczania się. Organizowane konferen-
cje i publikacje związane z planami mobilności będą 
miały na celu popularyzację idei i zasad sporządza-
nia takiego dokumentu, pokazanie korzyści z jego 
wdrożenia oraz zachęcenie do przygotowania 
takich dokumentów przez pracodawców oraz inne 
podmioty zarządzające obiektami generującymi 
codzienne podróże.

4.4 Cel: Wsparcie dla alternatywnych środków 
transportu / Europejski Zielony Ład
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