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  PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr P.021.33.2019 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Transportu Kolejowego

Podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, 
Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

§ 1.
Prezes UTK

1. Do zakresu zadań i odpowiedzialności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego 
dalej „Prezesem UTK”, należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „UTK”, 

w celu realizacji zadań określonych w ustawie o transporcie kolejowym i innych 
przepisach prawa, przy pomocy dwóch Wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, 
dyrektorów komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych innych 
pracowników UTK;

2) reprezentowanie UTK na zewnątrz, w tym w ramach współpracy międzynarodowej;
3) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień;
4) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.

2. Prezesowi UTK bezpośrednio podlegają:
1) Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa (WB);
2) Wiceprezes UTK ds. regulacji (WR);
3) Dyrektor Generalny (DG);
4) Biuro Prezesa (BP);
5) Departament Personelu i Przepisów (DPiP);
6) Departament Planowania i Nadzoru (DPN);
7) Oddziały Terenowe UTK;
8) Departament Obsługi Prawnej (DOP).

§ 2.
Wiceprezes UTK ds. regulacji

1. Wiceprezes UTK ds. regulacji ponosi odpowiedzialność za sprawną realizację, jakość 
i terminowość zadań określonych przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej 
związanych w szczególności z:
1) licencjonowaniem transportu kolejowego;
2) regulacją transportu kolejowego;
3) nadzorem nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym;
4) opracowywaniem strategii i programu realizacji zadań nałożonych na Prezesa UTK 

przepisami prawa oraz zadań wynikających z polityki państwa w zakresie spraw 
wymienionych w pkt 1 – 3;

5) współpracą z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie zadań 
wymienionych w pkt 1 – 3;

6) współpracą z organizacjami międzynarodowymi w ramach realizacji zadań 
wymienionych w pkt 1 – 3;
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7) współpracą administracyjną z organami UE, w zakresie wymienionym w pkt 1 – 3, 
w tym  w zakresie rozwoju rynku wewnętrznego dla swobodnego przepływu usług 
w kolejnictwie oraz nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem zasad prawa konkurencji.

2. Wiceprezes UTK ds. regulacji wykonuje również inne zadania zlecone przez Prezesa UTK.
3. Wiceprezes UTK ds. regulacji realizuje nałożone na niego zadania przy pomocy 

nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych.
4. Wiceprezesowi UTK ds. regulacji podlegają:

1) Departament Regulacji Rynku (DRR);
2) Departament Przewozów Pasażerskich (DPP).

§ 3.
Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa 

1. Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa ponosi odpowiedzialność za sprawną realizację, 
jakość i terminowość zadań określonych przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej 
związanych w szczególności z:
1) bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
2) interoperacyjnością i spójności technicznej transportu kolejowego;
3) nadzorem technicznym nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz 

pojazdów kolejowych;
4) systemem oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie wyrobów przeznaczonych 

do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, kolejach 
wąskotorowych oraz w metrze związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, 
a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów 
kolejowych, oraz w zakresie kolei liniowych przeznaczonych do przewozu osób;

5) opracowywaniem strategii i programu realizacji zadań nałożonych na Prezesa UTK 
przepisami prawa oraz zadań wynikających z polityki państwa w zakresie spraw 
wymienionych w pkt 1 - 4;

6) współpracą z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w sprawach 
wymienionych w pkt 1 - 4 w tym kwestii dotyczących badań i rozwoju oraz 
innowacyjności w kolejnictwie;

7) współpracą z organizacjami międzynarodowymi w ramach realizacji zadań 
wymienionych w pkt 1 - 4, w tym działalności normalizacyjnej;

8) współpracą administracyjną z organami UE w zakresie wymienionym w pkt 1 - 4, 
w tym w zakresie rozwoju rynku wewnętrznego w kolejnictwie dla swobodnego 
przepływu osób i towarów i harmonizacji technicznej.

2. Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa wykonuje również inne zadania zlecone przez Prezesa 
UTK.

3. Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa realizuje nałożone na niego zadania przy pomocy 
nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

4. Wiceprezesowi UTK ds. bezpieczeństwa podlegają:
1) Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (DMB);
2) Departament Techniki i Wyrobów (DTW);
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§ 4.
Dyrektor Generalny

1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego 
działania, a także organizację pracy, realizując zadania określone w ustawie o służbie 
cywilnej, oraz innych aktach normatywnych. 

2. Zadania Dyrektora Generalnego w szczególności określa art. 25 ust. 4 ustawy o służbie 
cywilnej.

3. Dyrektor Generalny, w uzgodnieniu z Prezesem UTK, wyznacza zastępującą go osobę 
spośród kierujących komórkami organizacyjnymi.

4. Dyrektorowi Generalnemu podlegają bezpośrednio:
1) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

2) Biuro Administracyjno - Informatyczne (BAI).
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