
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Starszy inspektor transportu kolejowego 
Miejsce pracy: Warszawa 
Ogłoszenie o naborze Nr 87256 

Warunki pracy 

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. 

Praca w terenie. 

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 

Zagrożenie korupcją. 

Zakres zadań 

 Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych 
w kolejnictwie, w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i 

wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania 
jednostek notyfikowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym w tym w szczególności prawidłowego przygotowania i wdrażania 

inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE. 
 Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz uzgodnieniami projektów decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

 Kontroluje podmioty rynku kolejowego odpowiedzialne za utrzymanie wagonów 

towarowych i pasażerskich eksploatowanych na sieci kolejowej w Unii Europejskiej w 
zakresie spełnienia warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania 
utrzymaniem (MMS), opracowanych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

transportu kolejowego w celu sprawdzenia przestrzegania wymogów obowiązującego 
w tym zakresie prawodawstwa oraz zagwarantowania bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym. 

 Przeprowadza kontrole dotyczące wniosków zapobiegawczych wynikających z badań 
okoliczności i przyczyn zdarzeń kolejowych. 

 Rozpoznaje obszary stanowiące istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy w celu wydania przez Prezesa UTK 
decyzji wstrzymujących ruch kolejowy lub wprowadzających jego ograniczenia. 

 Kontroluje zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz 
użytkowników bocznic kolejowych w zakresie: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej i bocznic, 

stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, kwalifikacji pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach kolejowych w celu sprawdzenia, oceny i eliminacji 
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

 Uczestniczy w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego. 



 Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w 

zakresie realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach. 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: wyższe techniczne 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 
w transporcie kolejowym 

 Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na 
poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie 

 Znajomość ustawy o transporcie kolejowym 
 Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego 
 Znajomość ustawy o służbie cywilnej 

 Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców 
 Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

 Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office 
 Obowiązkowość 
 Analityczne myślenie 

 Komunikatywność 
 Umiejętność działania w sytuacjach stresowych 
 Umiejętność pracy w zespole 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 Korzystanie z pełni praw publicznych 
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 Uprawnienia do wykonywania czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
 Certyfikat audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub utrzymaniem 

(MMS) 

 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne 

 CV i list motywacyjny 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 
wykształcenia 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego / stażu pracy 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

naboru 

 Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji 
niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego 

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe 



  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie wykształcenia 
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w 

zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 
  Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania 

czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
  Kopia certyfikatu audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub 

utrzymaniem (MMS) 
  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B 

Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-19 Decyduje data:stempla pocztowego / 

osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą, za 
pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@utk.gov.pl 

 


